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COMPOSIÇÃO DE ORGÃOS SOCIAIS 
 

1.1. MESA DA ASSEMBLEIA REGIONAL 
Presidente: Nuno Sousa de Freitas    OA15597 

Secretário: Andreia Patrícia da Quinta Caetano  OA13219 
Secretário: Luís Filipe das Neves Duarte Pacheco  OA11728 

Suplente: Carla Sofia de Brito Matos Alfarrobinha                OA11591 
 

1.2. CONSELHO DIRETIVO REGIONAL 
Presidente: Luis Fernando Dias de Brito Matos  OA12088 

Vice-Presidente: Ana Sofia de Jesus Alves Pinto  OA13162 

Vogal: Ricardo Jorge Carvalho Latoeiro   OA13218 

Vogal: Natacha Sofia Gonçalves Sabino   OA21735 
Vogal: Ruben André da Silva Martins    OA9924 

Suplente: Sofia Isabel Nobre Prudêncio Costa  OA7347 
 

1.3. CONSELHO DE DISCIPLINA REGIONAL 
Presidente: Esmeralda de Jesus do Nascimento Palma OA13490 

Vogal: Pedro Miguel Severino da Silva Catarino  OA16500 

Vogal: Mónica Sofia Pereira Gonçalves Rosa   OA14350 

Vogal: Bruno Miguel Amores Inácio    OA15992 
Vogal: Sílvia Patricia Granja Baptista Lopes   OA12510 

Suplente: Pedro Gonçalo das Neves Dias   OA10752 

Suplente: Ana Filipa Mascarenhas Alão de Oliveira  OA10859 

 

!  
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2. RESPONSÁVEIS PELA ÁREAS TEMÁTICAS 
Conselho Diretivo Regional do Algarve 

Pelouros Áreas Temáticas Responsáveis Subtemas 
Presidência Representação 

Relações Institucionais 

Relações Internacionais 

Luís Matos 

Ana Alves Pinto 

 

Sociedade Cultura e Promoção Ricardo Latoeiro 

Ana Alves Pinto 

 

Editorial 

Premiação 

Participação 

Educação Natacha Sabino Projeto Educativo 

Arquitectura 
e Profissão 

Formação e Valorização Ruben Martins 

Natacha Sabino 

Plano Único 

Formação Contínua 

Atividades 

Prática Luís Matos Modernização Administrativa e Código 

Construção 

Monitorização da Profissão e 
Observatório 

Serviços 

Enquadramento Jurídico 

Encomenda e Premiação Ricardo Latoeiro Concursos 

Contratação 

Honorários 

Território Luís Matos 
Ricardo Latoeiro 

Sustentabilidade 

Políticas Territoriais 

Instituição Orgânica Territorial Luís Matos Articulação com o Conselho Diretivo 

Nacional 

Orgânica Interna e Comunicação Ricardo Latoeiro 

Luís Matos 

Congresso 

Recursos Humanos 

Assessoria de Imprensa e tomadas de 
Posição 

Comunicação Interna e Regulamentos 

Órgãos e Colégios 

Orgânica Digital Ana Alves Pinto Sites 

Redes Sociais 

Portal 

Imobiliário Ruben Martins Instalações 

Gestão Financeira Ana Alves Pinto Orçamento 

Financiamento 

Tesouraria 

Qualificações Profissionais Natacha Sabino  

Admissão Natacha Sabino  
*As equipas são constituídas conforme as especificidades das tarefas, dentro da estrutura do CDR; 
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3.  PRESIDÊNCIA 
Luís Matos 
2022 

O Plano de Atividades para o ano de 2022 apresentado neste documento marca o 

meio do primeiro mandato da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos 

para o triénio 2020-2022, na sequência de um ato eleitoral marcante para a nossa 

Ordem profissional, ponto de viragem de uma instituição que passou a ter 
representatividade ao nível regional, com a formalização de 7 secções em todo o 

território português. 

  

E tudo iniciou o ano de 2020…. Juntos encetamos a descentralização da Ordem dos 

Arquitectos, de modo a que esteja mais presente no território, na sociedade e na 

profissão. 
  

O desafio continua e estende-se à instalação da sede regional num espaço físico onde 

esperamos conseguir servir todos os membros da região, com todos os serviços 

possíveis ao alcance do plano de atividades proposto e com todas as condicionantes 

que resultam da descentralização. 
  

Com a implementação da Secção Regional no Algarve reacende-se a imperativa 

necessidade de promover ações de formação acessíveis aos membros do algarve, a 

realizar na região, economizando recursos e melhor enquadradas nas necessidades 

reais da profissão de quem exerce localmente. O acesso à formação é 
indiscutivelmente uma ferramenta de qualificação, geradora de competências no 

arquiteto, que lhe permitem progredir nas suas aptidões e criar um novo quadro 

motivacional e de competitividade, com repercussões diretas na vida profissional e 

acima de tudo no proveito que a sociedade e “o lugar” podem obter pela influência da 

arquitetura. 

 
Neste âmbito, importa salientar a criação do Prémio Regional da Arquitetura em 

diferentes categorias de obras, conjugando com a elaboração de exposições e 

conferências, ajudando a criar e divulgar referências arquitetónicas, culturais e de 

património edificado, envolvendo entidades municipais e regionais e despertando 

naturalmente o interesse em toda uma sociedade que tem passado à margem dos 
valores da arquitetura. 

 

Para a Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos, o ano de 2022 será o 

ano de mudança do paradigma da Ordem dos Arquitectos para com os seus membros, 

assim iremos lançar o Orçamento Participativo Regional para que todos possam 
participar ativamente na vida desta entidade. Participa... 

 



PLANO DE ACTIVIDADES 2022 

 
 
  
 
 
 
 

5 
 
 

 

3.1. REPRESENTAÇÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
Luís Matos 
A Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos, através do seu conselho 

diretivo, será a representante da Ordem do Arquitetos junto dos organismos regionais 

e locais, formalizando e mantendo ativas as relações institucionais, defendendo os 

interesses e valores da arquitetura junto das entidades que medeiam a intervenção 

no território algarvio. 
 

Sendo a AMAL uma associação de direito público cuja missão é potenciar o 

desenvolvimento dos 16 municípios algarvios e reforçar a identidade da região, é de 

todo o interesse da Secção Regional do Algarve estabelecer uma relação institucional 

próxima com esta Comunidade Intermunicipal.  

 
É amplamente reconhecido todo o trabalho a desenvolver em colaboração e parceria 

com os municípios, quer no que respeita aos procedimentos administrativos 

estreitamente ligados à atividade profissional dos arquitetos, quer na promoção dos 

valores da arquitetura em diversas ações promovidas ou a promover a nível municipal. 

Após as eleições autárquicas do passado mês de Setembro de 2021, iremos retomar 
o contacto, no sentido de aprofundar as parcerias intermunicipais. 

 

Pretende-se mediar com a CCDR as acções que tenham impacto directo no território, 

nomeadamente na articulação com acções governativas, como eventuais revisões 

legislativas e/ou outras representadas pela CCDR como a iniciativa Europeia da “New 
European Bauhaus”, entre outras.  

 

Com a Direção-regional da Cultura preconiza-se a participação nas acções que tenham 

impacto directo no território no âmbito da cultura e promoção do património. 

Iniciativas conjuntas para a promoção e divulgação do património construído e não 

construído devem ser mantidas e reforçadas  
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4. SOCIEDADE 
Luís Matos / Ana Alves Pinto 
Importância de um papel ativo na Sociedade visando dinamizar o espaço da sede, 

procurar-se-á manter, reforçar e estabelecer parcerias com entidades externas através 

da organização de atividades conjuntas.  

A nova “Casa dos Arquitectos” no Algarve deverá funcionar como espaço agregador 

da comunidade profissional e promover uma relação de proximidade entre os 
arquitectos e a Sociedade.  

 

4.1. CULTURA E PROMOÇÃO 
Ricardo Latoeiro / Ana Alves Pinto  

A programação da Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitectos para 

2020/2021 visa estender a atividade cultural a toda a região. Cumprindo o dever de 
promover a arquitetura e os arquitetos da região, temos vindo a desenvolver quatro 

eixos estratégicos de aplicação, que se irão manter durante o próximo ano:  

- As sessões técnicas “Marcas na Arquitetura", com a apresentação de soluções 

construtivas que ajudam na informação da prática;  

- As "Tertúlias para Membros”, com o intuito de promover a proximidade e a 
participação dos membros. Aqui, todos os colegas têm a oportunidade de nos colocar 

questões, apontar problemas, fazer críticas, apresentar propostas e sugestões;  

- O “Algarve Gallery” que promove a arquitetura através do projeto e da obra na região; 

- O Ciclo de Conferências “Rubik” com a apresentação de temas da atualidade com 

influência no território e o debate na sociedade. 
A par destas quatro iniciativas, vamos realizar a nova edição do “Prémio Regional de 

Arquitetura do Algarve e das Jornadas Internacionais de Arquitetura do Algarve”. 

Será apresentado o “Roteiro de Arquitetura do Algarve”. 

Acreditamos que a consistência e regularidade da programação aproximará os 

membros. 

A colaboração com entidades parceiras externas, através da coorganização de 
atividades, constituirá um importante contributo para a criação desta dinâmica. 

Promover o Algarve também como destino turístico cultural e arquitetónico, deverá 

manter-se como um dos principais deveres do nosso serviço público. 

 

4.1.1.CERIMÓNIA DE RECEÇÃO AOS NOVOS MEMBROS  
Natacha Sabino / Luís Matos 

A Cerimónia de Receção aos Novos Membros será organizada com o intuito de dar as 

boas-vindas aos membros da Ordem dos Arquitectos que no ano anterior iniciaram a 

sua vida associativa. Este é um momento de excelência para as empresas entrarem 

em contacto, pela primeira vez, com os novos arquitectos.  
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4.1.2.DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA  
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro / Natacha Sabino / Ruben Martins 
À semelhança do que aconteceu em 2021, comemorando o Dia Mundial da Arquitetura, 

será realizada a Cerimónia de Entrega do Prémio Regional de Arquitetura do Algarve 

e inaugurada a exposição dos projetos a concurso. 

Há a intenção de prolongar as comemorações do Dia Mundial da Arquitetura a todo o 

mês de outubro, através da divulgação de um conjunto de eventos culturais 
relacionados com a Arquitetura, que decorram dentro da área geográfica da secção 

regional. 

 

4.1.3.PRÉMIO REGIONAL DE ARQUITECTURA 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 

Reconhecendo a importância de distinguir os profissionais com maior mérito na 
construção do meio urbano e na paisagem, a Secção Regional instituiu o Prémio 

Regional de Arquitetura do Algarve, que em 2022 contará com a 2ª Edição. 

O objetivo será promover e incentivar a qualidade arquitetónica, a dignificação da 

imagem urbana e a valorização e salvaguarda do património do Algarve. 

Este galardão destina-se a premiar os arquitetos autores de obra construída no 
Algarve, pública ou privada, que se evidenciem pela sua qualidade arquitetónica e 

construtiva. 

Consiste na atribuição de um prémio à melhor proposta apresentada a concurso, em 

diferentes categorias de obras, selecionada por um júri renovado para cada edição.  

O Prémio incluirá a realização de uma cerimónia pública e exposição dos projetos a 
concurso, prevista para o Dia Mundial da Arquitetura. 

 

4.1.4.ROTEIRO ARQUITECTÓNICO DO ALGARVE 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 

Elaboração e divulgação online do Roteiro Arquitetónico do Algarve, incentivando 

assim a Sociedade e os Municípios a valorizarem a qualidade arquitetónica como um 
ativo territorial no seu desenvolvimento. Colaborar para a identificação de elementos 

culturais e arquitetónicos da região, de modo a contribuir para o seu processo de 

classificação, permitindo a proteção dos mesmos e evitando a sua possível destruição 

ou degradação. Existe actualmente um grupo de trabalho em curso com a finalidade 

da criação do Roteiro, o qual deverá conhecer a primeira apresentação pública durante 
o ano de 2022. 

 

4.1.5.SESSÕES TÉCNICAS “MARCAS NA ARQUITETURA” 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 

Estas sessões pretendem ter uma forte componente formativa, apresentadas por 
empresas do sector da construção e outras complementares à prática profissional do 
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arquitecto. Serão apresentações de serviços, produtos e informações práticas sobre 

as tecnologias úteis para a prática profissional. 

 
4.1.6.JORNADAS INTERNACIONAIS DE ARQUITECTURA DO ALGARVE (JIAA) 
Ricardo Latoeiro / Ana Alves Pinto 

Estão a decorrer a primeira edição das Jornadas Internacionais de Arquitectura do 

Algarve enquanto se compila o presente Plano de Atividades. O tema desta primeira 

edição foi sobre “Ambiente e Território” e visou enquadrar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2015) no território, com a participação de diversas 

instituições nacionais e internacionais, assim como diversos especialistas académicos, 

técnicos e científicos.  

Propõe-se a repetição de uma segunda edição para o mês de Outubro de 2022, com 

tema e formato ainda a definir. O foco deverá manter-se na região, com a atribuição 

do Prémio Carreira na sessão de encerramento do evento. 
 

4.1.7.DIA MUNDIAL DA FOTOGRAFIA   
Natacha Sabino / Ana Alves Pinto 

Exposição com uma seleção das fotografias submetidas no âmbito do concurso de 

fotografia, que decorrerá no Instagram da Secção. O Concurso será aberto à 
participação de todos os interessados nos temas da Arquitectura e Fotografia: 

arquitectos, estudantes de Arquitectura, artistas, designers, fotógrafos, jornalistas, 

entre outros.  

 

4.1.8.PARTICIPAÇÃO NAS REVISÕES DOS PLANOS E REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Os Planos Municipais de Ordenamento do Território são cada vez mais o reflexo da 

responsabilização dos municípios sobre as opções em matéria de ordenamento do 

território. A Secção Regional do Algarve, apresenta-se disponível para fazer chegar os 

contributos da Ordem dos Arquitetos, promovendo a criação de grupos de trabalho, 

que participem na apresentação e discussão dos PMOT e Regulamentos Municipais, 
acompanhando as propostas do regime do uso do solo, dos modelos de evolução 

previsível de ocupação humana e de redes e sistemas urbanos, da utilização 

sustentável dos recursos territoriais e consequente criação que um quotidiano que 

permita contribuir positivamente para a qualidade de vida dos cidadãos, bem como 

para o desenvolvimento social, económico, cultural e ambiental. 
 

4.1.9. O CUBO DE RUBIK 
Ricardo Latoeiro / Ana Alves Pinto  

O Ciclo de Conferências “Rubik” irá manter o espectro da edição anterior, promovendo 

o debate e a informação, com a apresentação de temas da atualidade com influência 
no território e o debate na sociedade. 
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A edição passada sobre a “Lei de Bases da Política Pública de Solos” ou a “Nova 

Legislação Sobre o Desempenho Energético dos Edifícios” representam os casos de 

maior sucesso.  
 

4.1.10. ALGARVE GALLERY 
Ricardo Latoeiro / Ana Alves Pinto  

Esta iniciativa, já desenvolvida no passado ano, tem como objetivo promover a 

Arquitetura através do projeto e da obra na região. Serão apresentados projetos, casos 
de estudo e serão organizadas visitas guiadas a obras importantes no Algarve, à 

semelhança do que aconteceu com o Autódromo Internacional do Algarve, com uma 

visita guiada e conferência com os arquitetos autores do projeto. 

 

4.1.11. TERTÚLIAS  
Ricardo Latoeiro / Ana Alves Pinto  
Promoção de tertúlias entre colegas com a apresentação de trabalhos mais técnicos 

e especializados, servindo para o debate e sobretudo para a socialização entre 

membros. Caso o estado pandémico assim o permita, pretende-se que este evento 

passe a ser presencial. 

 
 

4.2. EDUCAÇÃO 
Natacha Sabino / Ana Alves Pinto 

Dar continuidade ao desenvolvimento de programas de serviço educativo da Ordem 

dos Arquitetos a implementar na região do Algarve, que sensibilizem as diferentes 
gerações para a importância da Arquitectura e do exercício profissional dos 

arquitectos, estabelecendo parcerias e meios de financiamento que permitam alargar 

este programa. 

Promover ações de sensibilização para a população mais jovem, estimulando a 

observação atenta do ambiente construído e de toda a envolvente da paisagem, 

observando a forma como as pessoas se apropriam, relacionam e interagem com os 
lugares.  
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5. ARQUITECTURA E PROFISSÃO 
Ruben Martins / Natacha Sabino 
Criação e mediação de protocolos com Centros de Formação da Região e cooperação 

com o Conselho Diretivo Nacional para a elaboração do Plano Anual de Formação.  

 

 

5.1. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO 
Ruben Martins 

Enquadrado na formação certificada da Ordem dos Arquitetos, o Pelouro da 

Formação, juntamente com os Serviços de Formação, irá novamente promover no 

próximo ano 2022, o Plano Único de Formação, partilhado entre as 7 Secções 

Regionais da OA. 

Ao longo deste primeiro ano 2021 de Formação partilhada, o Pelouro da Formação, 
juntamente com os outros Serviços de Formação Regionais, tem vindo a monitorizar 

formações e a avaliar o seu enquadramento formativo para melhor servir os Arquitetos. 

Verificaram-se fragilidades formativas em algumas áreas e a necessidade de se 

introduzir uma nova orgânica de planificação generalizada, separado por temas.  

O propósito é tornar o Plano único de Formação mais prático e intuitivo.  
Também será sugerido, em reuniões com as Secções Regionais, a realização de fóruns 

de discussão sobre temas relacionados com honorários e deontologia. 

Não obstante, a Secção Regional do Algarve da Ordem dos Arquitetos, continuará a 

colaborar com instituições ou associações que representem uma mais-valia no 

contexto da melhoria da formação. 
 

 

5.2. PRÁTICA 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Precisamos de ter um papel participativo na mudança da vida profissional do arquiteto.  

Um Apoio à Prática mais eficiente e preponderante na profissão.  
No decorrer do ano de 2022, pretendemos apresentar e discutir com as entidades 

regionais licenciadoras, o documento final do Grupo de Trabalho das Plataformas 

Digitais, que decorreu durante o ano de 2021. A uniformização das plataformas digitais 

é tema estruturante na prática quotidiana da profissão. 

Pretende-se criar uma base de dados regional com perguntas e respostas temáticas 
e verificadas pelos serviços jurídicos da Ordem dos Arquitectos. 

O apoio jurídico regional será uma realidade no decurso do ano de 2022, pois foi 

evidente a sua carência, amplamente demonstrada pelos membros na conclusão das 

respostas ao inquérito regional. 
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5.3. ENCOMENDA E PREMIAÇÃO 
Ricardo Latoeiro 
Pretende-se aproximar os serviços de mediação da Ordem dos Arquitectos às 

entidades públicas e privadas, no sentido de melhorar as condições e o acesso 

adjudicação de projetos. O apoio a prestar tem como intuito incentivar as entidades a 

impulsionarem uma encomenda pública e privada transparente, justa e condigna, 

através da assessoria de concursos solicitados pelas entidades públicas. Pretende-se 
a divulgação e apresentação do documento único (em curso) informativo dos serviços 

de premiação e encomenda da Ordem a todas as entidades públicas e representantes 

de promotores privados.  

 

 

5.4. TERRITÓRIO 
Luís Matos 

 A arquitetura está e estará sempre presente no Algarve, que para além de ser turístico 

por excelência, necessita de ser reconhecido pela sua história, pelo seu património 

material e imaterial, numa diversidade territorial ímpar entre o litoral atlântico, as zonas 

de sapal, o barrocal, as serras, e que se estende da costa vicentina ao baixo guadiana 
partilhado com Espanha. As acções a implementar por esta secção serão sempre no 

sentido de promover o território, caracterizando-o com a informação da qualidade 

construída e não construída promovida pela arquitectura e planeamento. 

 

5.4.1.GRUPOS DE TRABALHO: PLATAFORMAS DIGITAIS 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Findo a conceção da proposta durante o último triénio do ano de 2021, centra-se em 

2022 a apresentação dos trabalhos a todos os municípios, assim como à AMAL, 

visando as vantagens conjuntas de apenas uma solução regional no que diz respeito 

à instrução processual. 

 
5.4.2.GRUPOS DE TRABALHO: ROTEIRO DE ARQUITETURA DO ALGARVE 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 

Continuação do desenvolvimento dos trabalhos em curso com vista à compilação das 

referências arquitetónicas e da paisagem para integrarem um roteiro cultural com 

incidência na arquitectura. 
 

5.4.3.GRUPOS DE TRABALHO: ARQUITETURA DE EMERGÊNCIA 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Tendo-se iniciado os trabalhos do grupo de trabalho no início do segundo semestre 

de 2021, encontra-se na fase de consulta às entidades externas, de modo a melhor 
poder enquadrar a sua participação e contributo. 
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5.4.4.ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 

O Orçamento Participativo é um mecanismo de promoção da cidadania ativa e de 
democracia participativa e voluntária que assenta na consulta direta aos membros da 

Ordem dos Arquitetos, dando-lhes oportunidade de proporem projetos de interesse 

para a região. 

O Orçamento Participativo pretende ser o resultado de uma gestão participada e 

informada, nos termos dos princípios e compromissos relacionados com a 
aproximação da Ordem dos Arquitectos aos seus membros. 

Assim, no início do ano 2022 será lançado o respetivo regulamento. 
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6. INSTITUIÇÃO 
Luís Matos 
Encontra-se a decorrer as obras necessárias para a instalação da sede da Secção 

Regional do Algarve em Faro, enquanto se compila o presente Plano de Atividades.  

Pretende-se em 2022 dinamizar variadas ações para promover a relação dos membros 

com a sede, assim como promover dinâmicas com outras entidades.  

 
6.1. ORGÂNICA TERRITORIAL 

Luís Matos 

A dimensão regional de uma Secção só faz sentido por ser parte de um todo, que é a 

própria instituição Ordem dos Arquitectos. É obrigação da secção regional estar 

disponível para auxiliar os vários Colégios, Grupos de trabalho, Congresso, 

Assembleias, Conselhos e demais estruturas nacionais na prossecução dos seus 
objetivos.  

 

6.2. ORGÂNICA INTERNA E COMUNICAÇÃO 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Mantendo o foco na capacidade de resposta dos serviços às solicitações dos 
membros, continuarão a ser analisadas e propostas alterações aos procedimentos 

internos de forma a garantir a melhoria dos serviços. 

 

6.2.1.CONGRESSO 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 
O Plano Geral de Atividades e Orçamento de 2021 da Ordem dos Arquitectos, prevê a 

realização de um congresso nacional durante o primeiro semestre de 2022. Uma vez 

que à data de realização deste Plano de Atividades não existe qualquer informação 

que permita prever a realização de qualquer atividade. 

 

6.2.2.RECURSOS HUMANOS 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Considera-se a contratação de dois funcionários (administrativo e técnico) na 

continuação do processo de instalação e funcionamento da nova sede da secção 

regional. 

 
6.2.3.ASSESSORIA DE IMPRENSA E TOMADAS DE POSIÇÃO 
Luís Matos / Ricardo Latoeiro 

Continua-se com a estratégia de apresentar tomadas de posição conjuntas com voto 

colegial e com votação em reunião plenária regional.  
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6.2.4.COMUNICAÇÃO INTERNA E REGULAMENTOS 
Luís Matos / Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 
A comunicação interna, elaboração de regulamentos internos e contributos solicitados 

pelo Conselho Diretivo Nacional, continuará a decorrer com recurso aos instrumentos 

digitais, tornando-se mais efetivo e menos dispendioso para a Ordem dos Arquitectos. 
 
 

6.3. ORGÂNICA DIGITAL 
Ana Alves Pinto / Ricardo Latoeiro 
Os objetivos definidos para o triénio focam-se num caminho de constante 

aproximação aos membros e à Sociedade, tentando ir ao encontro das suas reais 

necessidades e facilitando o acesso a informação relevante para o exercício da 

profissão, nas suas mais diversas vertentes.  

Inovar os formatos de comunicação entre a SR, os arquitectos e a Sociedade, através 
de novos canais, que contenham índole informativa, “democratização” e promoção do 

trabalho do arquitecto. Encontra-se online o site da Secção Regional, as páginas em 

várias redes sociais, continuando-se a promover a informação através de email, com a 

informação dos eventos e o pedido de contributos de participação aos membros. 
 

6.3.1.SITES E REDES SOCIAIS 
Ana Alves Pinto  

O novo site e a criação de páginas nas diferentes redes sociais entraram em 

funcionamento no início de 2021. 
 

6.3.2.CONTATO AOS MEMBROS 
Ana Alves Pinto 
Contatar os membros diretamente sempre que um tema, pela sua importância, 

urgência ou premência, assim o exigir. Pretende-se o envio de questionários aos 

membros sobre diferentes temáticas, no âmbito do exercício da profissão. 
 

6.4. IMOBILIÁRIO 
Ruben Martins 
Decorrem as obras para a instalação da sede, estando prevista a sua abertura oficial 

durante o último triénio de 2021.  
 

6.5. GESTÃO FINANCEIRA 
Ana Alves Pinto  

A gestão financeira continuará a seguir os princípios da transparência, igualdade e 
equidade, salvaguardando os melhores interesses para a região do Algarve.  
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6.6. QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS 

Ruben Martins 

Adequação da Formação Contínua ao Quadro Europeu de Qualificações a 
Aprendizagem ao longo da vida profissional, de acordo com a proposta a ser elaborada 

pelo CDN. 
 

6.7. ADMISSÃO 
Natacha Sabino 

Instruir os processos de inscrição de membros profissionalmente estabelecidos na 
área da região, para decisão do conselho diretivo nacional e enviar ao conselho diretivo 

nacional a lista de todos os membros inscritos, para efeitos de registo e concessão 

do respetivo título profissional como está previsto no Estatuto da Ordem dos 

Arquitectos. 
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7. DISCIPLINA 
Esmeralda Palma 
O Conselho de Disciplina Regional do Algarve (CDisRAlg) pretende prosseguir com o 

trabalho realizado durante o ano de 2021, procurando agilizar a tramitação dos 

procedimentos disciplinares, com vista a uma atuação célere e justa. 

 

Este Conselho irá reunir a informação necessária no sentido de orientar os arquitetos 
afetos à Secção Regional do Algarve (SRAlg) para as boas práticas, e propor ao 

Conselho Diretivo Regional do Algarve (CDRAlg) a implementação de ações 

pedagógicas como forma de prevenção do incumprimento de deveres éticos e 

deontológicos associados à profissão. 

 

Para o cumprimento das suas competências e atividades explanadas neste plano, o 
CDisRAlg é composto por um presidente e quatro vogais eleitos para o presente 

triénio, Esmeralda Palma (presidente), Pedro Catarino, Mónica Rosa, Bruno Inácio e 

Sílvia Lopes (vogais).  

 

Durante a fase de instalação da Secção Regional do Algarve, e enquanto esta não 
dispuser de recursos próprios o CDisRAlg conta com o apoio dos assessores Sandra 

João (apoio administrativo), Sara Fraga, José Pisco e Jorge Remédio Pires (apoio 

jurídico), os quais davam apoio ao CDisRS no anterior mandato. Este Conselho conta 

ainda com a colaboração dos arquitetos integrados na Bolsa de Relatores Externos, 

dando esta continuidade ao trabalho desenvolvido conjuntamente com o CDisRS no 
anterior mandato, para o cumprimento dos trâmites dos procedimentos disciplinares. 

 

No mais absoluto respeito pelas normas estatutárias que definem e balizam as suas 

competências, o CDisRAlg estabeleceu como objetivos para o ano de 2022: 

 

• Proposta de ação de formação para relator em procedimento disciplinar/ 
Proposta para abertura de concurso para contratação de relatores externos. 
O número de relatores disponíveis para dar apoio Conselhos de Disciplina 

Regionais das diversas secções regionais provenientes da antiga SRS, nas quais 

se inclui a SRAlgarve, não é suficiente para o número de processos em curso, o 

que tem implicações no desenvolvimento e conclusão dos processos. Face a esta 
problemática, pretende este Conselho reforçar a necessidade de uma ação de 

formação conjunta com a finalidade de qualificar os membros dos Conselhos de 

Disciplina Regionais e um grupo suplementar de arquitetos para o exercício da 

função de relator em procedimento disciplinar, dotando-os com os 

conhecimentos gerais necessários ao correto enquadramento e desempenho 
dessa função, bem como, ainda, com as competências especiais indispensáveis ao 

diligente e competente exercício da mesma. 
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Número de ações – 1  

Local – Plataforma e-learning 

Data – primeiro trimestre de 2022 

 
• Desenvolver e colaborar na implementação de métodos e ferramentas que 

permitam um maior controlo da tramitação dos processos e uma maior celeridade 
processual 
 

• Desenvolver e implementar métodos e ferramentas que potenciem o estudo e a 
análise estatística dos processos em curso no CDisRAlg 

  



PLANO DE ACTIVIDADES 2022 

 
 
  
 
 
 
 

18 
 
 

 

8. MESA DA ASSEMBLEIA  
Nuno Freitas 
Conforme disposto no art.º 26.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA), Lei nº 

113/2015, de 28 de Agosto, composição e funcionamento das Assembleias Regionais, 

na Secção Regional do Algarve funciona uma Assembleia Regional, constituída por 

todos os membros inscritos por essa secção e no pleno exercício dos seus direitos, 

constituindo a Mesa da Assembleia Regional por um presidente, dois secretários e um 
suplente, eleitos para o presente triénio, Nuno Sousa de Freitas (presidente), Andreia 

Patrícia da Quinta Caetano e Luís Filipe das Neves Duarte Pacheco (secretários), Carla 

Sofia Matos Alfarrobinha (suplente) 

A Mesa da Assembleia Regional do Algarve (MARAlg), no âmbito das competências 

previstas no art.º 27.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA), Lei nº 113 / 2015, 

de 28 de Agosto, prevê realizar, no mínimo anualmente, duas Assembleias Regionais 
para apresentação do Plano de Atividades e Orçamento e para apresentação do 

Relatório de Atividades e Contas, reunindo ainda com carácter extraordinário sempre 

que convocado no devido enquadramento legal. 

 
 


