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o Conselho Directivo da Secção Regional norte da ordem dos arquitectos no âmbito das suas competências, 
apresenta para submeter à assembleia Regional norte, o Plano de actividades do ano civil de 2017, sendo este 
acompanhado das informações entendidas necessárias e relevantes para a sua correcta interpretação.
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Presidente: Cláudia da Costa Santos
Vice-presidente: alexandre Ferreira
Assessoria: Fátima alves, Susana Machado, Rita Vitorino e nuno César Machado

o Plano de actividades para o ano de 2017 apresentado neste documento marca o início de um novo mandato 
da Secção Regional norte da ordem dos arquitectos para o triénio 2017-2019, na sequência de um acto eleitoral 
marcante para a nossa ordem profissional.

o inédito número de propostas submetidas a sufrágio e em especial, a elevada participação dos membros no 
acto eleitoral, que em número absoluto fica registada como a maior afluência às urnas na história da oa, são 
um sinal de vitalidade associativa que renova e salienta a importância da ordem dos arquitectos na sociedade.  
Este incremento notável de candidatos e votantes confere aos novos órgãos sociais uma legitimidade reforçada 
no exercício das suas funções na aplicação do seu programa, pois a responsabilidade atribuída pelos seus pares 
foi delegada, não como uma inevitabilidade resultante da ausência de alternativas e do escasso número de 
envolvidos como sucedeu em vários actos eleitorais anteriores, mas no culminar de uma intensa e dinâmica 
campanha, onde todos os assuntos que interessam à profissão e aos arquitectos, as diversas visões sobre o 
papel da ordem e consequentes prioridades foram objecto de concorrida discussão, promovida por múltiplas 
candidaturas de membros, que ao assumirem compromissos e posições públicas perante os seus pares, 
dignificaram e valorizaram todo o processo eleitoral e em última análise, a ordem como instituição agregadora 
das vontades dos arquitectos.

Enquadrado por um novo Estatuto e regulamento eleitoral que permite uma escolha parcial e até antagónica 
entre órgãos, este acto eleitoral consagrou uma visão comum e partilhada para os Órgãos Regionais e nacional. 
o Conselho Directivo Regional norte no seguimento desse desiderato, respeitando sempre a independência 
dos órgãos, pretende ultrapassar algumas entropias por vezes recorrentes no passado na relação entre os três 
ramos da ordem e estabelecer um diálogo mais profundo e inclusivo com a SRS e o CDn, de forma a optimizar 
recursos e convergir esforços que permitam uma ordem mais eficaz no apoio aos membros e mais presente na 
sociedade e nos assuntos que definam o futuro da nossa profissão, tal como o Pl495/XIII.

no que diz respeito à actividade proposta para a Secção Regional norte, integrada na consolidação da 
estratégia traçada em 2014, o presente ano surge no entanto como um período de charneira na alocação de 
esforços e recursos. Findo um triénio que significou um crescimento e alteração estrutural física radical da 
SRn, com a construção da nova Sede, Sala do arquitecto, Cowork, implementação do Portal dos arquitectos, 
protocolos e Cartão de Saúde, renovação do parque informático, entramos agora num novo ciclo. Para alimentar 
o crescimento e relevância da Secção Regional norte, o foco irá incidir em temas e projectos no domínio 
do intangível, que acrescentam conteúdos, estratégias e dinâmicas que possam aprofundar a política de 
proximidade e reciprocidade com os membros, alavancar e auxiliar o desempenho profissional dos arquitectos 
e ampliar a influência da Secção na discussão e definição de temáticas relacionadas com a profissão a nível 
técnico, político e económico.

Esta nova fase da estratégia da SRn poderá ser exemplificada sucintamente com iniciativas como o orçamento 
Participativo, que arrancará este ano de forma experimental, mecanismo que tem como objectivo incrementar 
a participação activa e propositiva dos membros, livre de filtros prévios que não a assembleia Regional. no 
mesmo vector, a criação do Conselho de arquitectos, Conselho consultivo formado por arquitectos fora das 
estruturas convencionais da ordem, que represente os múltiplos modos do exercício da profissão, contribuindo 
para a definição das políticas da defesa da profissão. no vector relacionado com a produção de conteúdos 
e estudos que possam contribuir para temas tão relevantes como o Código único da Construção, revisões 
legislativas ligadas à profissão e estratégias para a arquitectura como sector económico será iniciado o processo 
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de criação do Centro de Estudos norte 41°, estrutura que irá possibilitar a coordenação das iniciativas internas, 
o estabelecimento de pontes e parcerias com entidades externas relevantes e o acolhimento de iniciativas e 
estudos de arquitectos, substanciando de forma mais perene e consistente os objectivos propostos no Projecto 
norte 41° – Centro de arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade, que esteva na origem da candidatura 
a fundos europeus.
o enfoque na vertente profissional como eixo orientador da actividade da Secção, inclusive nos protocolos, terá 
especial expressão na aposta no apoio à Prática Profissional, onde se pretende introduzir uma nova forma de 
organizar e aceder aos conteúdos compilados e produzidos por este Pelouro que seja mais relevante, intuitiva 
e útil para os arquitectos e para a sua actividade profissional quotidiana.

Desígnios transversais à estratégia da SRn dos últimos anos tais como a descentralização manter-se-ão, tanto 
nas iniciativas relacionadas com a Formação, Cultura e Comunicação como em novos projectos tais como o 
apoio Jurídico descentralizado, onde através do uso da desmaterialização de meios, à semelhança do que foi 
alcançado com o Portal, se esbate distâncias e se democratiza o acesso aos serviços base da SRn.

Relativamente às estruturas que auxiliam a Secção neste esforço de descentralização, os núcleos, em 
virtude da fase de transição decorrente da obrigatória criação do novo Regulamento das Estruturas locais, 
responsabilidade das estruturas nacionais e cuja definição transitou em aberto do triénio passado, o qual irá 
definir o modelo e competências destas estruturas, os actuais secretariados foram convidados a apresentar 
um plano de actividades que sustente as iniciativas que pretendam realizar durante este período de gestão, 
de forma a não criar um vazio que possa prejudicar os arquitectos residentes nas áreas afectas aos actuais 
núcleos.

Esta transposição, inevitável, do investimento dos recursos financeiros e humanos da SRn do hardware para 
o software, com a introdução de novos modelos e estratégias com visão e repercussão de médio e longo 
prazo, significa que a implementação deste novos projectos será gradual para que se possam aferir e afinar os 
mecanismos que permitirão traçar um rumo em direcção ao Futuro, com uma ordem ao serviço dos arquitectos 
e da Sociedade e a uma profissão mais forte, sustentada e coesa.

1. PRESIDÊNCIA
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FInançaS E PaTRIMÓnIo 

Vogal: antónio laúndes
Assessoria: lídia Meireles e Cláudia almeida

Para o ano de 2017, o Pelouro da Gestão Financeira da SRn da ordem dos arquitectos deverá assentar a sua 
actividade no justo equilíbrio entre a despesa e a receita. Como reflexo da experiência que foi o último triénio 
(2014-2016) a SRn incide a sua execução orçamental no lado do Investimento contrapondo-o ao estagnamento 
da actividade para contenção da despesa sem deixar que esta seja reduzida e controlada. Com este princípio, 
o Investimento terá que ser canalizado para os membros e a contenção da despesa será centrada na gestão 
corrente da SRn. É fundamental a constante monitorização e acompanhamento dos fluxos monetários para não 
permitir deixar actividade, corrente e extraordinária, descoberta de provisão.

a Receita Estrutural, proveniente das quotas, espera-se que se mantenha nos valores conseguidos no ano 
de 2016, assegurando as despesas fixas, o regular funcionamento da estrutura e as atribuições estatutárias 
fundamentais. a SRn recorre, ainda, a receita extraordinária, apoiada na relação com parceiros, para permitir o 
autofinanciamento das demais actividades aliviando assim o impacto destas actividades na tesouraria da SRn e 
garantindo, também a viabilização de benefícios para os seus membros.

2.1 SÃO DA RESPONSABILIDADE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO fINANCEIRA OS SEGUINTES PONTOS:
2.1.1 Participação na elaboração do Relatório de Contas;
2.1.2 Participação na Criação do Orçamento Participativo a criar pela OA;
2.1.3 Participação na elaboração conjunta (CDN, SRS e SRN) do Orçamento da OA para 2017;
2.1.4 Elaboração de análises trimestrais de controlo Orçamental.

2.2 RECUPERAÇÃO DE QUOTAS 
Continuação da tentativa de recuperar os valores de quotas em atraso, promovendo reajustes e um relacionamento 
mais directo com os membros. Intensificar, neste âmbito, a comunicação com os membros para evitar a 
acumulação de situações de incumprimento e as vantagens e benefícios que advém de ser membro com as 
quotas regularizadas.

2.3 SEDE NORTE 41°
Com a nova sede na Rua Álvares Cabral, para além dos benefícios para os membros e sociedade em geral, deverão 
ser criados mecanismos para que a gestão do novo edifício seja a mais adequada à actividade e propósito da 
oaSRn e do norte 41º, com preocupação acrescida para a sustentabilidade do mesmo;

2.4 PELOUROS E ACTIVIDADES
Será, ainda, prioritária a promoção e incentivo aos restantes pelouros da SRn, para que sejam executadas as 
actividades previstas e que estas configurem à SRn um investimento sustentável e que daí advenham benefícios 
directos para os seus membros.

2.5 PROPOSTA DE REVISÃO DO ACTUAL REGULAMENTO DE QUOTAS EM CONjUNTO COM O CDN E 
SRS

2.6 NÚCLEOS 
apoio na gestão financeira dos núcleos dotando os mesmos de orçamento próprio e promovendo que haja uma 
dinâmica de auto sustentabilidade dos planos de actividades propostos.

2. FINANçAS E PAtRIMóNIO 
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2. FINANçAS E PAtRIMóNIO 

2.1.2 Orçamento Participativo

2.1.3 Analises Trimestrais de Controlo Orçamental

2.2 Recuperação de Quotas

2.4 Gestão do Edifício

OBjECTIVOS SíNTESE
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3. ADMNIStRAçÃO E QUALIDADE

aDMnISTRaçÃo E QUalIDaDE

3.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Sofia Jacob, Fátima alves, ana Teixeira e Susana nogueira

o objectivo fundamental é melhorar a capacidade de  resposta dos serviços às solicitações dos membros. nesse 
âmbito serão efectuadas alterações ao Regulamento de certificação de inscrição na ordem dos arquitectos e 
certificação de qualificações profissionais específicas, alterações a serem desenvolvidas no Portal dos arquitectos, 
e consequentemente em todos os instrumentos informáticos de trabalho, Gestor de Membros, programa ERP 
Primavera, IPortaldoc, de forma a garantir a sua compatibilização e permitir a inclusão de dados relativos aos 
processos administrativos, certificação, prática profissional, disciplina e formação que compatibilize as vantagens 
de associação e visualização da informação, com as necessidades de edição e gestão operativas ao nível regional. 

3.1.2 Certificação Profissional 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Sofia Jacob 

na certificação profissional de arquitectos para exercer funções de Coordenação de Projecto, Direcção de 
obra, ou Direcção de Fiscalização de obra, dar-se-á continuidade ao procedimento para o reconhecimento das 
habilitações, tendo em consideração o novo Regulamento de certificação de inscrição na ordem dos arquitectos 
e certificação de qualificações profissionais específicas, em vigor, assim como para o reconhecimento dos 
arquitectos para a elaboração de Relatórios Prévios nas intervenções urbanísticas em imóveis classificados ou 
em vias de classificação. 
no que cabe ao reconhecimento dos arquitectos para a elaboração de projectos de SCIE referentes a edifícios 
e recintos classificados na 3.ª e 4.ª categorias de risco, serão introduzidas as alterações que advêm da entrada 
em vigor do Decreto-lei n.º 224/2015, de 9 de outubro e do novo Protocolo a estabelecer entre as ordens 
profissionais e a anPC.

o reconhecimento dos arquitectos para a elaboração de projectos de SCIE referentes a edifícios e recintos 
classificados na 1.ª categoria de risco, para as utilizações-tipo IV e V, e da 2.ª categoria de risco, será preparado o 
procedimento para o reconhecimento, tendo em consideração as alterações já referidas. 
Em 2017, pretende-se dar continuidade ao processo de análise, levantamento e registo dos processos 
administrativos, mantendo os tempos de resposta às solicitações dos membros conseguidos durante os anos 
anteriores.

o serviço de secretaria será assegurado continuamente das 10h00 às 18h00, quer no atendimento presencial, 
telefónico ou por mensagem electrónica aos membros que solicitarem os serviços da Secção Regional do norte.

3.1.3 Procedimentos e Gestão 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima alves, Susana nogueira e ana Teixeira 

Continuar o trabalho desenvolvido com vista à uniformização dos procedimentos relacionados com o atendimento 
e resposta às solicitações dos membros. 
Dar continuidade ao arquivo Digital das pastas dos membros. 
apoio na alteração do site da oaSRn, de forma a tornar toda a informação relativa aos temas “suspensão e 
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isenção de quotas” e “reconhecimento e certificação” mais clara e de fácil consulta. 

Introdução de novos procedimentos e novas minutas, sempre que se entendam necessário, com o objectivo de 
facilitar o contacto dos membros com a oaSRn para tratamento de assuntos administrativos.

3.1.4 Serviços de Secretaria 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima alves, Cláudia almeida, Susana nogueira, ana Teixeira 

Durante o ano de 2017 dar-se-á continuidade ao levantamento dos procedimentos correntes relativos ao 
atendimento presencial, telefónico ou via e-mail aos membros de modo a introduzir correcções, e novas formas 
de acção sempre que se considere necessário. a gestão dos acessos ao cowork, à livraria, à biblioteca, ao 
centro documental, a sala do arquitecto, às salas de formação e à área expositiva, será mantida, assim como o 
sistema de vigilância interna que irá vigorar após a hora de atendimento ao público. 
Pretende-se manter actualizado o documento relativo à Tabela de Preços da secretaria e monitorizar o livro 
de Reclamações.

3.1.5 Portal dos Arquitectos 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Cláudia almeida; Marta Fernandes e antónio laúndes 

Durante o ano de 2017 o Portal dos arquitectos deverá ver concluída a 3ª fase de desenvolvimento.
Serão garantidas todas as manutenções necessárias para que as falhas nos serviços sejam sempre menorizadas 
para aquilo que é o contacto directo com o membro.

3.1.6 Parque Informático 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima alves, Cláudia almeida, ana Teixeira e Susana nogueira 

Relativamente ao ano de 2017, será necessário fazer uma manutenção preventiva de todo o equipamento 
Informático, assim como a implementação de todas as melhorias necessárias ao seu bom desempenho, e 
adaptação de Software e Hardware a integrar e a formação para os órgãos do CDRn e assessoras.

Para 2017 será necessário adquirir:
- 4 licenças de office
- software de backup
- 1 Swich PoE com 24 portas

3.2.1 Contratos
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima alves e Cláudia almeida 

Todos os contratos de Fornecimento de Serviços Externos, continuarão a ser monitorizados e analisados de 
acordo com as necessidades da Secção Regional norte e do seu Património para uma gestão corrente de 
constante redução dos custos da oaSRn. 

3.3. Gestão da Qualidade 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Sofia Jacob 

3. ADMNIStRAçÃO E QUALIDADE
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3. ADMNIStRAçÃO E QUALIDADE

Com o intuito de melhorar e organizar as práticas internas, a Secção Regional do norte definiu, em 2016, como 
objectivo, implementar o Sistema de Gestão da Qualidade segundo ISo9001:2015, de forma a possibilitar uma 
melhor definição da estratégia interna, e o alinhamento de todas as áreas de actividade através da definição 
objectivos, indicadores e metas, direccionando todos os elementos. 
no âmbito da implementação do sistema de Certificação da Qualidade, está prevista a realização de um 
inquérito, que pode ser enviado através de correio, ou mensagem electrónica ou através do Google Drive, 
analisadas as eventuais sugestões ou observações advindas do inquérito e/ou apresentadas nos serviços da 
Secção Regional do norte da ordem dos arquitectos.
Durante o ano de 2017 será efectuada a auditoria interna e externa com vista à sua efectiva Certificação.

a Política da Qualidade da Secção Regional do norte da ordem dos arquitectos continuará assente em três 
pilares:

Membros
•	Apoiar	os	profissionais	de	arquitectura	na	integração	profissional	e	no	desempenho	de	funções	segundo	as	
boas práticas e éticas profissionais:
•	 Satisfazer	e	exceder	as	suas	expectativas;
•	 Fomentar	e	manter	uma	relação	de	mútua	confiança.

Colaboradores
•	 Promover	a	participação	e	responsabilização	de	todos	no	processo	de	melhoria	contínua;
•	 Contribuir	para	o	enriquecimento	pessoal	e	realização	profissional	de	cada	um.

Comunidade
•	 Promover	e	divulgar	a	importância	da	actividade	profissional	do	arquitecto;
•	 Contribuir	para	o	conhecimento	generalizado	sobre	a	evolução	e	inovação	do	sector	da	arquitectura.

3.4 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: lídia Meireles, nuno César Machado e Sofia Jacob

Um dos objectivos da oaSRn para 2017 consiste na valorização e qualificação permanente dos seus recursos 
humanos, que assenta numa linha estrutural de maximizar as suas funções: Plano de hierarquia, Formação 
interna de pessoal, Competência nas tarefas desempenhadas individualmente, Trabalho em equipa, Gestão da 
performance dos trabalhadores e eventuais mudanças.
novas metodologias, procedimentos e critérios de controlo, por forma a garantir o equilíbrio orçamental e 
financeiro dos recursos humanos.

3.4.1 Formação Interna 
a formação interna dos funcionários da oaSRn decorre no âmbito do Código de Trabalho que estabelece 
o direito a formação profissional. Desta forma, assegurar a formação interna dos funcionários da oaSRn, 
contribuindo assim para uma melhor eficiência e qualidade dos serviços prestados aos membros. Para o ano de 
2017, prevê-se a realização de acções de formação nas áreas de actuação complementares às que ocorreram 
no ano transacto.

Consolidação do processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com o intuito de melhorar 
e organizar as práticas internas da Secção Regional norte adequadas face à experiência da sua utilização 
no último ano. Defendendo uma melhoria contínua na prestação dos serviços de qualidade, com os seus 
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assessores, promovendo uma confiança e uma credibilidade no serviço e trabalho desenvolvido, tendo como 
objectivo principal a satisfação dos membros.

3.5 PROjECTOS E INVESTIMENTOS - NORTE 41°
Presidência
Vogais: Marta Fernandes, antónio laúndes 
Assessoria: Rita Vitorino e Helena almeida 

no ano de 2017 será efectuada a análise das oportunidades no âmbito do quadro comunitário “Portugal 2020”, 
conforme os avisos de abertura e verificadas as alterações no calendário apresentado, e serão divulgadas aos 
membros da oaSRn. 
Com foco de acção do norte 41° - Centro de arquitectura, criatividade e Sustentabilidade, serão realizadas 
sessões para os membros que, crescentemente, têm apostado na diversificação de actividades económicas e 
nas relações de networking.

3.5.1 Portal dos arquitectos 
o projecto ‘arquitectos em Rede’, será devidamente acompanhado para que o calendário de desenvolvimento 
seja cumprido, e para que corresponda em rigor a todas expectativas das Secções Regionais e dos seus 
membros.

3.5.2 Gabinete de Apoio 
a oaSRn numa integração mais completa pretende propiciar um crescimento sustentável da actividade dos 
seus membros, para isso a oaSRn desenvolveu contactos com várias entidades gestoras de fundos com intuito 
de estreitar as ligações entre os membros e os sistemas de apoio dentro do Portugal 2020.
ainda não tendo sido possível criar uma rede de parcerias que possam fomentar uma dinâmica de apoio 
aos membros na nova sede com o objectivo de prestar informações, esclarecimentos e assessoria técnica no 
âmbito das candidaturas, iniciativas e projectos a fundos públicos nacionais e comunitários, durante o ano de 
2017 todos os esforços serão reunidos para que se concretize este apoio.

Serão realizadas sessões de esclarecimento e sessões de disseminação da rede networking, para os membros 
da SRn. 

3.5.3 Arquitectura - Promoção de novos modelos de internacionalização
Sob o tema da Internacionalização a Fundação de Serralves convidou a oaSRn no domínio de acção do noRTE 
41° - Centro de arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade, com o objectivo de promover a arquitectura 
como agente dinamizador do sector cultural e criativo, para se associar como entidade parceira à candidatura 
do aviso norte 52 - 2015 – 05 - SIaC_InTERnaCIonalIZaçao.
Tendo merecido um parecer favorável, irá ser dado todo o apoio no seu desenvolvimento, nomeadamente 
na integração e dinamização de processos colaborativos e colectivos de internacionalização, promover a 
arquitectura da Região norte, fomentando a divulgação internacional da mesma, enquanto valorização da 
qualidade dos nossos profissionais e consequentemente da arquitectura, da cultura e do património.

3.5.4 Arquitectura – Plano Estratégico
ainda numa tentativa de gerar conteúdos que possam marcar uma reflexão económica, em todos os pontos 
de inflexão que abrangem a arquitectura, têm-se realizado esforços, em conjunto com a presidência - noRTE 
41° - Centro de arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade - para a elaboração de um estudo económico 
abrangente para o sector da arquitectura, pretendendo em 2017 reunir todos os esforços e equipas necessárias 
ao seu desenvolvimento.

3. ADMNIStRAçÃO E QUALIDADE
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3. ADMNIStRAçÃO E QUALIDADE

3.3 Gestão da Qualidade 

3.5.1. Portal dos Arquitectos 

3.5.2 Gabinete de Apoio

OBjECTIVOS SíNTESE
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4. APOIO AO MEMBRO
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aPoIo ao MEMBRo

o Pelouro do apoio ao Membro é o início de uma estratégia organizacional que pretende estabelecer 
paulatinamente na estrutura interna da oaSRn uma plataforma integrada que concentre os serviços e benefícios 
para os membros de forma mais perceptível e complementar. Esta abordagem tem como objectivo que um 
dos eixos estratégicos da oaSRn  - os arquitectos e a ordem – agora que possui mais serviços e conteúdos 
relevantes para os membros, comece a consolidar e comunicar esta relação de forma mais clara e coordenada 
de modo a que a política de reciprocidade e proximidade iniciada em 2014 seja percepcionada pelos membros 
como  um processo irreversível e incremental.

4.1 PROTOCOLOS
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: lígia Sampaio, Isabel Santos Silva, Filipa Paiva e nuno César Machado

o Pelouro tem como missão para o ano de 2017, dar continuidade ao trabalho iniciado em 2014, promovendo 
a proximidade com os seus membros, diligenciando a concretização protocolos com condições vantajosas, e 
adoptando uma atitude de aproveitamento das oportunidades, quer na aquisição de bens, quer na prestação 
de serviços. 

após um triénio onde parte dos protocolos almejavam alcançar um impacto positivo no quotidiano pessoal dos 
membros, este ano grande parte do esforço será concentrado no estabelecimento de protocolos relacionados 
com a actividade profissional, que possam, por via de condições vantajosas de acesso ou preço, auxiliar a 
alavancar ou reduzir custos em factores que influam a estrutura produtiva associada à actividade dos arquitectos 
do norte de Portugal.

Complementarmente impõe-se como objectivo o estabelecimento de novos protocolos e parcerias nas 
seguintes áreas de acção: automóveis | assistência; Cultura | Museus; Desporto | lazer | Viagens; Educação | 
Formação; Gestão | Contabilidade; Hotelaria | Restauração; Informática | Software | audiovisuais; Instituições 
Bancárias; Mobiliário | Materiais, Equip. Construção; Moda, Têxteis | Joalharia; Print | Design; Saúde | Bem- estar; 

•	Automóveis	|	Assistência	
•	Cultura	|	Museus
•	Desporto	|	Lazer	|	Viagens
•	Educação	|	Formação
•	Gestão	|	Contabilidade
•	Hotelaria	|	Restauração
•	Informática	|	Software	|	Audiovisuais
•	Instituições	Bancárias
•	Mobiliário	|	Materiais,	Equip.	Construção
•	Moda,	Têxteis	|	Joalharia
•	Print	|	Design
•	Saúde	|	Bem-	estar
•	Seguradoras	
•	Seguradoras	e	Serviços
•	Serviços

o Pelouro dos Protocolos da oaSRn, tem como uma das metas para 2017, dar continuidade à expansão das 
vantagens alcançadas, incluindo todos os seus membros, e suprimindo as barreiras regionais, não se fixando 

4. APOIO AO MEMBRO
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somente nas empresas da área metropolitana do Porto, mas procedendo à criação de oportunidades de 
protocolos por toda a área territorial, correspondente aos distritos que a oaSRn integra: Viana do Castelo, 
Braga, Vila Real, Bragança, Porto, aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra.
Diligenciaremos a renegociação de protocolos, e a celebração de novas parcerias, contribuindo, para 
a implementação de benefícios económicos reais, para os estagiários, membros activos e seus agregados 
familiares directos. 
adicionalmente, o Pelouro dos Protocolos pretende incrementar o desenvolvimento e a captação de 
investimento de recursos para as actividades culturais e promoção da arquitectura.  

4.2 COMPLEMENTO DE REfORMA (fUNDO DE PENSÕES)
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: lígia Sampaio e nuno César Machado

Em 2016, após entendimento entre os órgãos da ordem dos arquitectos do Conselho Directivo nacional, 
Secção Regional norte e Secção Regional Sul, na possibilidade de se poder subscrever a um fundo de pensões, 
com condições especiais sem quaisquer encargos para a ordem dos arquitectos. Para 2017 a oaSRn pretende 
analisar em conjunto com o CDn e a SRS o actual modelo, quanto à sua pertinência e implementação.

4.3 CARTÃO DE SAÚDE AGEAS/MéDIS
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: lígia Sampaio, Cláudia almeida e nuno César Machado

após a concretização em 2016 do Cartão de Saúde ageas/Médis, que representou um desafio superado, 
pretendemos em 2017, incluir condições mais vantajosas, renegociando com a ageas Médis de forma a estender 
os benefícios ao respectivo agregado familiar.
o Cartão de Saúde oaSRn ageas Médis, enquadra-se numa política de reciprocidade e proximidade estabelecida 
entre a Secção Regional norte e os seus membros activos, como forma de promover melhores condições de 
acesso à saúde, aos membros activos, de carácter gratuito, compreendendo condições vantajosas. 

4.4 BOLSA DE EMPREGO
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Sara azevedo e nuno César Machado

Está previsto, para o ano de 2017, o desenvolvimento de um novo site da oaSRn, que incluirá a reestruturação 
da página da Bolsa de Emprego, com a inclusão de novas valências, para além das actualmente existentes, ao 
nível da imagem, da personalização dos formulários a preencher pelos candidatos, da inclusão de ofertas e 
Procuras de Emprego/Estágio Internacionais, da criação de campos de pesquisa avançada e da criação de uma 
nova área para divulgação de ofertas de outros profissionais especializados, complementares ao exercício da 
arquitectura.
o serviço da Bolsa de Emprego dará continuidade à divulgação de ofertas e Procuras de Emprego/Estágios na 
área de arquitectura, tendo em conta os pedidos recebidos por parte dos seus membros arquitectos e/ou das 
empresas do sector da construção/arquitectura e à inserção de anúncios de concursos públicos de admissão 
à função pública, publicados em Diário da República, para lugares de arquitectos, actualizando diariamente a 
informação da sua página. 
adicionalmente, o serviço da Bolsa de Emprego irá estabelecer contactos com entidades externas, ligadas ao 
sector da empregabilidade, com o intuito de criar parcerias e/ou protocolos que promovam relações dinâmicas 
e interactivas com o mundo do trabalho e que nos permitam alargar o leque de ofertas de Emprego e Estágio, 
na área da arquitectura.

4. APOIO AO MEMBRO
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4. APOIO AO MEMBRO

4.1 Protocolos no âmbito da actividade profissional

4.4 Bolsa de Emprego

OBjECTIVOS SíNTESE
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InSCRIçÃo 

Coordenador: Eva oliveira
assessoria: Sofia Jacob

É objectivo do Pelouro da Inscrição, no seguimento do preconizado politicamente pelo actual Conselho 
Directivo Regional norte, colaborar na revisão do Regulamento de Inscrição e Estágio e contribuir para a 
revisão de outros regulamentos que confluam com  esta temática, por forma  a melhorar significativamente o 
atual regime de estágio, alargando o seu espectro e tipo de prestação e sobretudo garantir a dignificação e as 
boas práticas de todos os intervenientes nesta fase de maior relevância para o acesso à profissão.
as actividades inerentes ao processo de inscrição a membro efectivo, como profissional de outro estado ou em 
regime de prestação de serviços em Portugal, sob a orientação do actual Regulamento de Inscrição e Estágio 
em vigor, serão continuadas pelo Conselho Directivo Regional.
acompanhamento e apoio aos candidatos a membros efetivos, orientadores, membros estagiários, entidades 
de acolhimento.

5.1 BASE DE DADOS
Continuação da base de dados (através de cronograma dinâmico) de actualização mensal de forma a 
proporcionar informação sobre os processos de estágio:
- localização / país da entidade de acolhimento onde é  realizado o estágio;
- Término do estágio e prazo de 6 meses expirado de acordo com o Código de Procedimento administrativo

5.2 ACÇÕES DE ESCLARECIMENTO NAS fACULDADES
 Implementar um conjunto de acções de esclarecimento junto das instituições de ensino superior com cursos 
de arquitectura, fazendo o enquadramento do que é a ordem profissional, seu objecto e atribuições, informar 
sobre o processo de inscrição e estágio profissional para a ordem dos arquitectos.

5.3 PROTOCOLO COM INSTITUTO DE EMPREGO E fORMAÇÃO PROfISSIONAL, SEGURANÇA SOCIAL 
E ACT
Implementação de protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Segurança Social e 
autoridade para as Condições do Trabalho, no sentido de criar um sistema que garanta o correto e legal 
funcionamento do período de experiência profissional no âmbito do Estágio Profissional.

5.4 ARTICULAÇÃO COM CDN E SRS
Colaborar com o Conselho Directivo nacional e o Conselho Directivo Regional do Sul naquelas que possam ser 
políticas comuns e de interesse, inerentes a estes conselhos.

5. INSCRIçÃO

5 Revisão Regulamento de Inscrição e Estágio - colaboração

5.2 acções de Esclarecimento nas Faculdades

5.3
Protocolo com Instituto de Emprego e Formação Profissional, Segurança Social e autoridade 
para as Condições do Trabalho

OBjECTIVOS SíNTESE
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6. FORMAçÃO

Coordenador: Eva Oliveira
Assessoria: Sandra Cunha e Joana Silva

o pelouro da formação da Secção Regional norte da ordem dos arquitectos pretende, para ano de 2017, 
continuar a dinâmica implementada no ano de 2016, fomentada por novos conteúdos e pelas novas valências 
proporcionadas pela nova sede, em que existem dois espaços permanentemente disponíveis para a utilização em 
contexto formação.

De realçar a aposta relativa ao curso em acústica de Edifícios e curso Segurança Contra Incêndios, que possibilitará 
que os formandos possam posteriormente subcrever projectos daquelas especialidades, ampliando desta forma 
as competências e campo de acção dos arquitectos.

Serão realizadas segundo o programa de formação da Secção Regional norte várias formações em diferentes 
cidades da área geográfica da secção, dinamizados e realizados em colaboração com os núcleos.

a ordem dos arquitectos como entidade formadora certificada tem todas as formações do plano formativo de 
Formação Continua no âmbito de formação certificada. Sendo as mesmas organizadas e estruturadas cumprindo 
os requisitos de qualidade definidos pela DGERT. 

As áreas de certificação:
090- Desenvolvimento Pessoal 
581 – arquitectura e Urbanismo 
582 – Construção Civil e Engenharia Civil 
862 – Segurança e higiene no trabalho 

6.1 fORMAÇÃO CONTíNUA
o programa da formação contínua é disponibilizado através de calendarização anual. Esta calendarização 
pretende-se dinâmica, sendo que ao longo do ano serão introduzidas novas formações, sempre com pertinência 
de contextualização do desenvolvimento e adequação da profissão ao contexto de trabalho. 
o programa de formação pretende responder às exigências e competências da profissão naquilo que são os 
actos próprios da profissão e os actos próprios reservados.

6.2 SESSÕES DE ESCLARECIMENTO
Serão realizadas sessões de esclarecimento sempre que sejam oportunas. Estas sessões não têm um programa 
base serão executadas e programadas segundo critérios de contexto e pertinência periódica. Que vão de encontro 
a necessidades e contextos específicos nomeadamente legislação, interpretação e aplicação da mesma.

6.3 WORkSHOPS
Serão realizados Workshops em que a arquitectura será o elemento de ligação entre várias áreas de interpretação 
e representação. o programa de workshops pretende dinamizar e fomentar a prática e o olhar da arquitectura, 
introduzindo novas abordagens e áreas de interesse que se possam interligar. 

FoRMaçÃo
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6. FORMAçÃO

ÁREA 090. DESENVOLVIMENTO PESSOAL
ESTATUTO E DEONTOLOGIA

ÁREA 582. CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL

ÁREA 581. ARQUITECTURA E URBANISMO
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6. FORMAçÃO

ÁREA 582. CONSTRUÇÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL

6.1 Implementação de novos programas de formação

6.1 Bolsa de Emprego

6.1 Reestruturação da gestão da Formação

OBjECTIVOS SíNTESE
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7. PRátICA PROFISSIONAL

PRÁTICa PRoFISSIonal

Coordenadores: Cláudia antunes 
Assessoria: Susana Machado, Sofia Jacob, alexandra lourenço e Dr. nuno César Machado   

Para o ano de 2017, o apoio à Prática Profissional continuará a assegurar os serviços prestados aos membros 
no exercício da profissão, utilizando as diferentes frentes de atendimento disponíveis de forma a dar resposta 
aos pedidos de esclarecimentos solicitados. 

Será igualmente assegurada a contínua disponibilização e actualização da compilação de legislação disponível 
no site da SRn relacionada com a profissão, bem como alertas de procedimentos e normas em vigor ou em fase 
de discussão pública. 

neste próximo triénio, pretende-se que este pelouro incremente a sua actividade e intervenção, na criação 
de novas ferramentas de apoio à prática profissional e tratamento específico de temáticas da profissão, a fim 
de proporcionar aos seus membros uma mais valia para a sua actividade profissional e uma maior valorização 
enquanto profissional na sociedade.

Será também iniciado o projecto piloto de apoio jurídico descentralizado, no qual através de uma aposta 
na desmaterialização de meios de comunicação, se pretende responder às necessidades dos membros, 
independentemente da sua localização geográfica

7.1 CONSULTADORIA TéCNICA (APOIO TéCNICO TELEfÓNICO/BALCÃO/E-MAIL) 
Será mantido o serviço de apoio técnico aos membros através do atendimento presencial, telefónico ou por 
email. Irá ser mantido o horário de atendimento aos membros, que desde de 2014 foi implementado. Horário 
em vigor: 10h:00 - 13h:00 e 14h:30 - 17h:00.

7.2 ESCLARECIMENTOS TéCNICO-jURíDICOS 
Será dada continuidade aos pedidos de esclarecimentos técnicos- jurídicos solicitados por membros e entidades 
externas.

7.3 CONSULTAS DE APOIO jURíDICO
o serviço de consultas de apoio jurídico irá ser mantido de forma presencial. no entanto, e atendendo ao facto 
de alguns membros com morada profissional de zonas mais distantes da região do Porto, é nosso objectivo 
implementar uma nova forma de atendimento através da disponibilização a todos os membros as consultas, via 
Skype, na impossibilidade de se deslocarem à consulta de forma presencial.

7.4 PROMOÇÃO DA PRÁTICA PROfISSIONAL 
Será mantida a contínua actualização da legislação e esclarecimentos disponíveis no site da oaSRn, bem como, 
a divulgação de conteúdos e/ou outros temas que se enquadram na prática profissional. atendendo ao aumento 
de solicitações sobre o exercício da prática profissional, o pelouro da SRn pretende:
7.4.1 Criar e disponibilizar, Brochuras/Guias de apoio ao exercício da profissão, abordando vários campos de 
actuação; 
7.4.2 Implementar um novo site da oaSRn, que contemple um motor de busca dedicado à legislação que 
facilite a pesquisa por tipo de projecto; 
7.4.3 Realizar acções presenciais em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados na prática 
profissional;
7.4.4 acompanhar e clarificar assuntos no âmbito da actuação da prática profissional que põem em causa os 
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interesses profissionais dos arquitectos.
7.4.5 Reforçar a informação sobre o serviço do apoio à prática através dos meios de comunicação da oaSRn.
7.4.6 Elaboração e promoção de seminários ou conferências, sobre temas no âmbito da arquitectura e prática 
profissional.
7.4.7 Recolher informação necessária para desenvolver uma Uniformização de Procedimentos junto das 
Cãmaras Municipais

7.5 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 
7.5.1 Dar continuidade  à Parceria com a Provedoria Municipal do Porto dos Cidadãos com Deficiência. 
7.5.2 Manter o acordo estabelecido com o IPQ, permitindo o acesso e visualização das normas técnicas 
necessárias à prática da profissão, na sede da oaSRn.
7.5.3 Câmara Municipal de oliveira de azeméis na conferência II Roteiro pela Diferença: “Igualdade na Cidade 
– Como fazer da Cidade um espaço de Igualdade”
7.5.4 Parceria com o Porto4ageing contribuindo para o desenvolvimento de acções de promoção da qualidade 
de vida da população sénior na cidade, no âmbito da intervenção no espaço edificado.

7.1 Melhorar o tempo de resposta às questões solicitadas pelos membros

7.1 actualização e divulgação da legislação referente à prática profissional

7.3 Implementar a “Descentralização” das Consultas de apoio Jurídico via Skype

7.4.1 Criar e disponibilizar, Brochuras/Guias de apoio ao exercício da profissão

7.4.2  Implementar novo site da oaSRn, um motor de busca dedicado à legislação

7.4.3
Realizar acções presenciais em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados 
na prática profissional

7.4.6 Desenvolver iniciativas sobre temas da prática profissional

7.4.7
Recolher informação necessária para desenvolver uma Uniformização de Procedimentos 
junto das Cãmaras Municipais

OBjECTIVOS SíNTESE
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8. ENCOMENDA

EnCoMEnDa

Coordenadores: Cláudia antunes e antónio laúndes
Assessoria: Sara azevedo e Helena almeida

as novas alterações legislativas que se afiguram com a publicação e entrada em vigor da revisão do Código dos 
Contratos Públicos (CCP) constituirão, em si, um desafio para que a ordem dos arquitectos repense e reestruture 
o modo como se relaciona e interage com os seus membros e com as entidades promotoras, no sentido de 
prestar um serviço mais ambicioso e eficaz.
nesse sentido, o Pelouro da Encomenda da oaSRn, para além de continuar a prestar o habitual serviço aos 
seus membros, conforme se descreve nos pontos 8.1 e 8.2, pretende avançar, no ano de 2017, com a criação de 
novos mecanismos de comunicação, novas formas de esclarecimento e posicionamento perante as entidades 
adjudicantes, numa perspectiva de optimização dos serviços existentes, conforme apresentado no 8.3.

8.1 CONCURSAMENTO PÚBLICO E PRIVADO
8.1.1 Inventariação e análise de procedimentos concursais
o Pelouro da Encomenda continuará, diariamente, a proceder à consulta de anúncios de concursos publicados 
em Diário da República, II Série, da qual resulta:
a) Registo de concursos públicos, de concursos limitados por prévia qualificação e de Concursos de Concepção, 
nas suas diferentes modalidades, lançados a nível nacional, cujo objecto da prestação de serviços se enquadre 
no exercício da arquitectura;
b) Registo de concursos públicos de “concepção/construção”, de fiscalização e de empreitadas de obras públicas, 
inseridos na área geográfica de actuação da oaSRn;
c) acesso aos processos de concursos públicos, concursos limitados por prévia qualificação e concursos de 
concepção, inseridos na área geográfica de actuação da oaSRn, e cujo objecto da prestação de serviços se 
enquadre no exercício da arquitectura, através da solicitação dos mesmos à respectiva entidade adjudicante, ou 
através do acesso à plataforma electrónica certificada, em que se encontram disponibilizados.
Consequentemente, a análise daqueles processos, em tempo útil, e envio de informação escrita à entidade 
adjudicante, nos casos em que tal se justifique, alertando-as para as desconformidades detectadas, e posterior 
divulgação de comunicado aos membros da oaSRn, nos seus meios de comunicação.

8.1.2 Apoio/Assessoria Técnica da OASRN
1. Para o ano de 2017, a oaSRn continuará a promover e a incentivar, junto das entidades externas, a prática 
do concursamento público e privado, no âmbito da arquitectura, como forma de promoção da igualdade de 
oportunidades e valorização da profissão, estabelecendo novos contactos com entidades adjudicantes, no 
sentido de prestar novos apoios/assessorias Técnicas na organização de Concursos de Concepção.
2. Dando seguimento aos contactos estabelecidos, no ano transacto, com algumas entidades externas, a oaSRn 
irá dar início, ou continuidade, à prestação de assessorias Técnicas na organização dos seguintes concursos:
a) Concurso Público de Concepção para o Eixo “Caixa das artes – Cineteatro antónio lamoso”, promovido pelo 
Município de Santa Maria Feira;
b) Concurso de Concepção da Praça Central do Município, promovido pelo Município de Manteigas; 
c) Concurso de Concepção para Mobiliário Urbano em Granito, promovido pelo Município de Vila Pouca de 
aguiar;
3. o Pelouro da Encomenda irá continuar a prestar apoio Projecto norte 41º, na organização e lançamento de 
concursos promovidos pela oaSRn.

8.1.3 Consultadoria e Apoio aos membros 
a) a oaSRn irá dar continuidade à divulgação, nos seus meios de comunicação, do lançamento de concursos 
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sem a sua participação, que se enquadrem no exercício da arquitectura, da análise efectuada às respectivas 
peças procedimentais, sempre que tal se justifique, do lançamento e disponibilização dos resultados de 
concursos com o seu apoio Técnico ou assessoria Técnica, bem como de tomadas de posição do CDRn, ou 
outros assuntos considerados pertinentes, relativos à contratação pública ou privada.
b) a oaSRn irá continuar a prestar apoio técnico aos seus membros, através de e-mail, contacto telefónico, 
ou ao balcão das suas instalações, no esclarecimento de questões relativas a procedimentos de contratação 
pública, com ou sem apoio directo da oaSRn.

8.2 PREMIAÇÃO ARQUITECTÓNICA 
8.2.1 Inventariação e análise de Prémios de Arquitectura
a oaSRn continuará a proceder à inventariação e análise de Regulamentos de Prémios, inseridos na área 
geográfica de actuação da oaSRn e cujo seu objecto se enquadre no exercício da arquitectura e/ou urbanismo. 
nos casos em que tal se justifique, a oaSRn irá enviar informação escrita à respectiva entidade promotora e 
divulgar um comunicado aos seus membros, alertando-as para as desconformidades detectadas.

8.2.2 Apoio/ Assessoria Técnica da OASRN
1. Para o ano de 2017, a oaSRn irá continuar a promover contactos com entidades externas, no sentido de 
dar continuidade às parcerias anteriormente estabelecidas, no lançamento, reedição de prémios e respectiva 
designação de jurados, reformulando alguns procedimentos e regulamentos de prémios existentes. 
Paralelamente, a oaSRn pretende estabelecer novos contactos com entidades externas, públicas e privadas, 
com o intuito de incentivar e promover a qualidade arquitectónica, com vista à implementação de estratégias 
e acções associadas à instituição de novos Prémios de arquitectura. 

2. Dando seguimento aos contactos estabelecidos, no ano transacto, com algumas entidades externas, a 
oaSRn irá dar continuidade à prestação de apoio Técnico dos seguintes Prémios: 

a) Prémio de arquitectura Januário Godinho, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão;
b) Prémio Municipal de arquitectura Diogo Castilho, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra;
c) Prémio de arquitectura do Douro 2016/2017, promovido pela CCDRn;
d) Prémio João de almada, promovido pela Câmara Municipal do Porto.

3.  no decorrer do ano de 2017, a oaSRn irá continuar a dar apoio ao Prémio Fernando Távora, organizado em 
parceria com o Pelouro da Cultura da oaSRn.

8.2.3 Consultadoria e Apoio aos membros 
a) a oaSRn irá dar continuidade à divulgação do lançamento e dos resultados de Prémios de arquitectura, 
promovidos na área geográfica da oaSRn, com destaque para aqueles que contam com o apoio da oa, assim 
como de prémios internacionais, ou de premiações de arquitectos portugueses.
b) a oaSRn irá continuar a prestar apoio técnico aos seus membros, através de e-mail, contacto telefónico e 
ao balcão das suas instalações, no esclarecimento de questões suscitadas no âmbito dos prémios, inseridos na 
área geográfica de actuação da oaSRn.

8.3 Novos serviços/ ferramentas/ iniciativas
Tendo em conta o novo panorama que se afigura com a entrada em vigor da revisão do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), e como forma de reestruturação do modo como a ordem dos arquitectos se relaciona e 
interage com os seus membros e com as entidades promotoras, a oaSRn, numa perspectiva de optimização 
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dos serviços existentes, pretende avançar com as seguintes iniciativas: 

a) Criação de módulos formativos - Revisão do CCP
após publicação, em D.R., da revisão do Código dos Contratos Públicos, respectiva análise e tomada de posição 
sobre o seu conteúdo, a oaSRn irá diligenciar, no sentido de que sejam realizadas sessões de esclarecimento, 
formações, ou seminários, com o intuito de esclarecer os seus membros e/ou os técnicos das entidades 
adjudicantes, sobre as matérias ali alteradas e que directa ou indirectamente afectam a classe profissional dos 
arquitectos e a encomenda pública. 

b) Reestruturação do Site da OASRN/ Micro-site da OASRN 
Com o intuito de se gerar uma comunicação directa, imediata e interactiva com o seu membro, na encomenda 
pública e privada, a oaSRn pretende iniciar um processo de reestruturação da página ‘concursos’, do site da 
oaSRn, e do “Micro-site da oaSRn de divulgação de Concursos de Concepção”, através da criação de uma 
plataforma única da encomenda, com uma linguagem comum entre as duas secções regionais da ordem dos 
arquitectos, numa perspectiva de optimização das funcionalidades de todas as ferramentas existentes.

c) Criação da Bolsa de jurados
Como forma de transparência e igualdade de oportunidades a todos os seus membros, a oaSRn irá diligenciar 
no sentido de criar uma Bolsa de jurados para integrarem a composição do júri de concursos e prémios por si 
apoiados e/ou assessorados.

d) Parceria estabelecida entre a OASRN e a Exponor
numa perspectiva de promover a profissão e proporcionar aos seus membros novas oportunidades e relações 
profissionais com o sector empresarial da construção e novas formas de divulgar os seus serviços de arquitectura 
a um público-alvo da área, a oaSRn voltará a estabelecer uma parceria com a Exponor, no sentido de integrar 
a presença dos arquitectos na Feira Concreta 2017, através da criação de uma série de momentos e iniciativas, 
das quais se destacam: 
- a criação de uma Praça do arquitecto, para realização de eventos relacionados com a arquitectura, na qual 
ficará localizado um stand da oaSRn e 20 stands para os membros que se pretendam inscrever; 
- o lançamento de um Prémio, dirigido a arquitectos, com o objectivo de fomentar o desenvolvimento de 
novos conceitos/produtos/técnicas com aplicabilidade directa no sector da construção;

8. ENCOMENDA
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8. ENCOMENDA

8.1.1
Contínua análise de concursos públicos desde que se enquadre no âmbito da arquitectura e 
inseridos na área geográfica SRn. alertar as entidades adjudicantes em casos de detecção de 
irregularidades e caso se justifique, comunicar aos membros dessas irregularidades

8.1.2 Redefinir uma estratégia de maior aproximação aos municípios

8.2.1 Incentivo à premiação na arquitectura e urbanismo junto de entidades externas

8.3 Criação de bolsa de jurados (concursos e prémios)

OBjECTIVOS SíNTESE
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09. COMUNICAçÃO

CoMUnICaçÃo

Coordenador: Pedro Rocha Vinagreiro
Assessoria: Isabel Santos Silva

Em 2017 a acção primordial do Pelouro da Comunicação da oSRn passa por manter a presença diária nas redes 
sociais e continuar o caminho da aproximação aos membros e sociedade em geral, elevando os números de 
seguidores e respeitar o objectivo traçado em 2014; a estruturação dos meios, forma e dinâmica da informação 
veiculada pela oaSRn à sociedade, de forma a ampliar o seu alcance, impacto e influência em assuntos de 
relevância para a arquitectura e para os arquitectos.

9.1 UGGU/OUTRO PRISMA
Este caminho passa por voltar a editar o Jornal UGGU e continuar a aposta na iniciativa outro Prisma. Continuar 
a actualizar as bases de dados através da melhoria da versão do iPortal. 

9.2 SITE 
o Site da oaSRn actualmente não apresenta as funcionalidades necessárias indispensáveis para uma melhor 
comunicação, nem um backoffice capaz de corresponder aos requisitos. Mesmo perante estas carências 
manteve-se a média de visitas dos anos anteriores. Este cenário irá ser alterado após o lançamento do novo 
site, em fase de programação. Um único site que que irá conter todas as valências consideradas essenciais pela 
SRn; funcionalidades como galerias fotográficas e de vídeo, biblioteca, livraria, ligação às redes sociais, melhor 
categorização da informação, campos para inscrição e formulários, capazes de responder às exigências da SRn, 
arquitectos e sociedade. 

9.3 MENSAGEIRO
assim como o site, em fase de programação, também o Mensageiro está a ser reformulado. a criação de uma 
app oaSRn será outro dos caminhos utilizados para potencializar o envio da informação.
Com o novo site, mensageiro, app e jornal disponíveis estarão criadas as ferramentas imprescindíveis para esta 
aproximação da oaSRn com os membros e a sociedade.

9.4 OUTROS MEIOS
os domínios da oaSRn serão revistos, as assinaturas de correio electrónico actualizadas, tal como os layouts 
para editais, concursos, comunicados, convocatórias e informações.

Será estudada a disponibilização do serviço de emails para os membros bem como de uma app empresarial.
o iPortal será actualizado permitindo que a base de dados apresente novas valências necessárias para o trabalho 
da Comunicação.

9.5 NOVAS APOSTAS DA COMUNICAÇÃO DA SRN A INICIAR EM 2017:
9.5.1 Campanha Arquitectura Portuguesa
Campanha de promoção da arquitectura Portuguesa à escala nacional e em parceira com SRS e o CDn, a ser 
lançada no início de 2018. a iniciativa "Trabalhar com arquitectos" será repensada com a SRS.
9.5.2 Turismo Arquitectónico
Criação de modelo de Turismo arquitectónico, em parceira com outras instituições e empresas. Inclusão da 
livraria e da cafetaria neste modelo.
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09. COMUNICAçÃO

9.1 Jornal UGGU/ outro Prisma

9.2 Reformulação  Site

9.3 Reformulação do mensageiro

9.5.1 Campanha arquitectura Portuguesa

9.5.2 Turismo arquitectónico

OBjECTIVOS SíNTESE
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10. CULtURA 

Coordenador: Eduardo Queiroga
Assessoria: adriana Castro e lígia Sampaio

a actividade cultural da oaSRn pretende incidir sobre três vertentes: educativa, social e profissional.
Mantém e reforça algumas das iniciativas já realizadas em anos anteriores tais como o Prémio Fernando 
Távora, a Cerimónia de Recepção aos novos Membros, o Concurso “outro Prisma”, Jornadas Internacionais de 
arquitectura, exposição “Vamos procurar a arquitectura”, Desenhar por Palavras, exposição “My own Private 
Phosphenes – Patrimónios Imaginados” e aRQ oUT- Mês da arquitectura. 
Será ainda o ano do lançamento de uma exposição trimestral, a realizar num município da área abrangida 
pela oaSRn, onde será feita uma selecção de trabalhos de arquitectura realizados nos últimos 5 anos nesse 
concelho. Dar-se-á ainda início ao trabalho de implementação da livraria on-line e à consolidação da Biblioteca 
e do Centro Documental. 
Em 2017, queremos dinamizar a nova Sede da oaSRn, através de um conjunto de exposições, conferências, 
sessões técnicas e publicações.
a contínua colaboração com os núcleos na organização de iniciativas culturais na perspectiva de descentralização 
das actividades da Secção, manter-se-á.

10.1 CERIMÓNIA DE RECEPÇÃO AOS NOVOS MEMBROS
a programação do Pelouro da Cultura para o ano de 2017 abre com a realização da 3ª Cerimónia de Recepção 
aos novos Membros. Esta Cerimónia é co-organizada pelo Conselho Directivo nacional, Secção Regional do 
norte e Secção Regional do Sul.

Esta Cerimónia é organizada com o intuito de dar as boas-vindas aos membros que se tornaram efectivos 
durante o ano de 2016 e sublinhar adequadamente um momento relevante para o percurso profissional destes 
membros e estabelecer previamente um elo de ligação e proximidade com a ordem dos arquitectos.

10.2 COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA
10.2.1 Prémio Fernando Távora
Dando continuidade ao Prémio Fernando Távora, criado em 2005 pela oaSRn em homenagem ao arquitecto 
Fernando Távora, serão promovidas as duas sessões que constituem este Prémio:

Cerimónia de Anúncio do Vencedor 
a Cerimónia de anúncio do Vencedor decorre na primeira segunda-feira do mês de abril, que este ano 
coincidirá com o dia 3 de abril. nesta sessão, o júri da 12ª edição, constituído pelo artista urbano alexandre 
Farto (Vhils); pelos arquitectos Florindo Belo Marques, nuno Mateus, Marta Fernandes e pelo Dr. Victor Branco, 
em representação da família do arquitecto Fernando Távora.
Um dos elementos do Júri deverá apresentar uma conferência com o tema ‘a Viagem’. 

Conferência do Vencedor
Momento em que o Vencedor da 12ª edição deverá apresentar uma conferência sobre viagem de investigação 
realizada no âmbito do Prémio. nesta Cerimónia, prevista para o dia 2 de outubro (1ª segunda-feira do mês de 
abril; Dia Mundial da arquitectura) é também lançada a edição seguinte, com apresentação do Júri e do novo 
Regulamento.

10.2.2 ARQ OUT – Mês da Arquitectura 
aRQ oUT é uma iniciativa criada pela oaSRn em 2011 com o intuito de reunir, num único suporte cartográfico/ 

CUlTURa
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10. CULtURA

mapa desdobrável, informação sobre actividades relacionadas com a arquitectura e a Cidade que decorram na 
região norte do país durante o mês de outubro, procurando assim dar unidade a programas culturais dispersos. 
a designação aRQ oUT surge por referência ao período de realização (mês de outubro), mas também à ideia 
de incentivar a produção cultural da arquitectura “fora” do seu universo corporativo. 

a oaSRn pretende, assim, que outubro se transforme, cada vez mais, no mês da arquitectura: um período 
dedicado à arquitectura e uma referência na área geográfica da oaSRn, incentivando o contacto entre criadores 
e instituições.

10.3 “OUTRO PRISMA” – CONCURSO DE fOTOGRAfIA NO INSTAGRAM DA OASRN 
10.3.1 apresentação de uma exposição com uma selecção das fotografias que participaram na 3ª edição do 
Concurso ‘outro Prisma”, decorrido entre 26 de Setembro a 25 de Dezembro de 2016, com o tema “arquitectura, 
luz e Sombra”.
10.3.2 lançamento da 4ª edição do Concurso, em parceria com o Pelouro da Comunicação da oaSRn.

10.4 SESSÕES TéCNICAS 
Pretende-se dinamizar a realização de sessões técnicas na Sede da oaSRn, em parceria com o Pelouro da 
Formação. 
as Sessões Técnicas são iniciativas, apresentadas por empresas do sector da construção e outras que prestam 
apoio ao projecto de arquitectura, que contemplam, para além da apresentação dos seus serviços, materiais e 
produtos, informações práticas sobre as tecnologias e materiais, úteis para a prática profissional do arquitecto.

10.5 jIA – jORNADAS INTERNACIONAIS DE ARQUITECTURA
Continuidade da iniciativa lançada em 2014 e que pretende divulgar o trabalho desenvolvido por arquitectos 
numa determinada região/país, de forma a dar a conhecer as várias abordagens e metodologias dessas mesmas 
regiões, potenciando, ao mesmo tempo, relações de proximidade com arquitectos internacionais em mercados 
de interesse para os membros da oaSRn.

10.6 MESTURAS - ENCONTROS INTERNACIONAIS DE ARQUITECTURA GALIzA-PORTUGAL
Iniciativa organizada pela oaSRn em parceria com as delegações de Vigo, Pontevedra e ourense do CoaG 
- Colégio oficial de arquitectos da Galiza. Estas Jornadas pretendem divulgar a arquitectura feita Portugal e 
na Galiza, fomentando o intercâmbio de projectos e experiências entre a arquitectura dos dois países. Estes 
encontros devem também constituir um momento de debate que permita partilhar pontos de vista sobre a 
multiplicidade de temas de interesse comum, aos quais a arquitectura e o urbanismo dão respostas diversas em 
ambas as margens do Minho. 

as jornadas são comissariadas pelos arquitectos Tiago do Vale (PT), Jose Jorge Santos e Jose Carlos Mera (ES).

10.7 DESENHAR POR PALAVRAS
Será mantida esta iniciativa, na qual a oaSRn desafia os seus membros a partilharem conhecimentos, 
experiências, reflexões e opiniões através da submissão de artigos de opinião. o tema é único: arquitectura.

a selecção dos artigos publicados nos meios de comunicação da oaSRn ficará a cargo do Pelouro da Cultura.
Esta iniciativa é organizada em parceria com o Pelouro da Comunicação.

10.8 ExPOSIÇÃO “VAMOS PROCURAR A ARQUITECTURA” – 3ª EDIÇÃO 
Será lançada a 3ª edição da acção de sensibilização “Vamos Procurar a arquitectura” para o ano lectivo 
2017/2018, dirigida a todas as instituições de ensino da região norte com o intuito de sensibilizar a população 
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mais jovem para a arquitectura e o trabalho do arquitecto, estimulando a observação atenta do ambiente 
construído e de toda a envolvente da paisagem, percepcionando a forma como as pessoas se apropriam, 
relacionam e interagem com os lugares. no final desse ano lectivo, será apresentada a exposição com os 
trabalhos desenvolvidos no âmbito desta edição. 

10.9 ExPOSIÇÕES PELOS MUNICíPIOS DA ÁREA GEOGRÁfICA DA SRN
o Pelouro da Cultura tenciona promover, em parceria com os municípios da área geográfica da SRn, uma 
mostra da obra construída nesse município nos últimos 5 anos. a selecção dos trabalhos apesentados será 
realizada pelos técnicos municipais. 

10.10 LIVRARIA
Criar uma nova dinâmica no espaço físico da livraria. 
Participação na Feira do livro do Porto, um certame que se realiza anualmente na cidade, onde a oaSRn 
pretende disponibilizar ao público em geral os livros editados sobre a temática da arquitectura.
Criação de uma livraria online, onde serão disponibilizadas publicações na área da arquitectura, permitindo 
dessa forma aceder a um catálogo e efectuar compras via internet, realizar o pagamento por transferência 
bancária e receber as publicações via postal.  

10.11 BIBLIOTECA
Preparação da implementação da Biblioteca da oaSRn, incidindo no planeamento da colecção especializada, 
na organização das suas necessidades e no tratamento técnico documental, a fim de tornar possível o acesso 
à informação.

10.12 CENTRO DOCUMENTAL
organização do Centro Documental da Secção Regional do norte da ordem dos arquitectos (oaSRn) a fim de 
disponibilizar as suas colecções e acervo de forma estruturada, contribuindo para ressalvar a sua memória e a 
sua identidade no âmbito da arquitectura.

10.13 PARCERIAS ExTERNAS
Visando dinamizar o amplo espaço da nova Sede, procurar-se-á potencializar as parcerias estabelecidas com 
entidades externas através da organização de actividades conjuntas que, preferencialmente, decorrerão nas 
actuais instalações da oaSRn. 
Está já confirmada uma parceria com a associação Portuguesa de Construção Metálica, que consistirá na co-
organização de conferências integradas no programa “Portugal Steel”.

10. CULtURA 

10.2.2 aRQ oUT – Mês da arquitectura 

10.5 JIa – Jornadas Internacionais de arquitectura

10.10 livraria 

OBjECTIVOS SíNTESE
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Presidente: Pedro Parreira
Assessoria: Helena almeida, Filipa Paiva

no mais absoluto respeito pelas normas estatutárias que definem e balizam as suas competências, o CRD(n) 
estabeleceu, para além do seu estrito cumprimento no qual se centra a actividade do Conselho, como objectivos 
para o ano de 2017 os seguintes:

Objectivos:
- prossecução da dinamização da bolsa de relatores com perfil e formação adequados criada em 2010;
- desenvolvimento e colaboração na implementação de métodos e ferramentas que permitam um maior 
controle da tramitação dos processos e uma maior celeridade processual;
- contribuição para o processo de revisão dos Regulamentos;
- desenvolvimento e implementação de métodos e ferramentas que potenciem o estudo e a análise estatística 
dos processos que correram até 2016 no CRD(n);
- colaboração na implementação da base de dados que permitirá a organização da jurisprudência do Conselho;
- colaboração nos processos de formação e de admissão dos novos membros da ordem; 
- promoção de sessões de esclarecimento sobre temas de deontologia profissional, alargando o seu 
desenvolvimento a novos distritos, bem como, a sua área de intervenção, especificamente, junto de entidades 
do ensino superior.

NOTA: o presente Plano de actividades para 2017 foi aprovado em reunião do CRD(n) em 24 de Março de 2017.

DISCIPlIna

DISCIPLINA 
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Presidente: Fátima lourenço

o núcleo dos arquitectos da Região de Coimbra, pretende, no âmbito das estruturas locais, promover acções 
de visibilidade e criar relações de proximidade entre os Membros, a ordem dos arquitectos e a Sociedade Civil 
e dessa forma apresenta o plano de actividades previsto para o ano de 2017.

1 – ESPAÇO NARC +PERTO 
Pretendemos continuar a valorizar este espaço com os vários programas previsto para o ano de 2017, 
dinamizando as acções culturais e formativas para os membros da região, assegurando desta forma a maior 
visibilidade para da ordem dos arquitectos na sociedade, na região Centro. 

2 – fORMAÇÃO DOS MEMBROS 
a) Prevemos dar continuidade à iniciativa Visitas Técnicas + Visitas de autor realizadas com apoio das entidades 
promotoras, na intenção de promover a sua imagem e materiais.
b) Criação de Workshops Técnicos de divulgação de produto. Contamos com a participação de empresas 
interessadas na possibilidade de mostrar o seu produto para um grupo exclusivo de arquitectos que pretendam 
adquirir mais informações técnicas dos seus materiais.
c) Formação contínua 
com a interacção da oaSRn na organização das acções de formação, o naRC disponibiliza os meios para 
a realização destas acções. Prevemos ainda a realização de formações em parceria com outras entidades 
formadoras.

3 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 
Exposições, Conferencias, Debates e outras iniciativas relacionadas com a prática e a investigação da 
arquitectura, promovidos autonomamente ou em parceria com instituições locais de ensino superior. 

4 – PROMOÇÃO DOS MEMBROS E DA ARQUITECTURA 
Prevemos dar continuidade às publicações de arquitectura da Região de Coimbra, para promoção da 
arquitectura. 

5 - SOCIEDADE CIVIL 
o naRC pretende desenvolver acções participativas com entidades de interesse local, com base na análise 
e discussão de assuntos para o desenvolvimento da Região, pretende ser um programa de intervenção no 
território, com arquitectos e estudantes de arquitectura numa interacção com a sociedade. Pretendemos levar 
estas iniciativas aos municípios da região de Coimbra. 

6 - fÓRUM REGIONAL DO CENTRO DAS ORDENS PROfISSIONAIS 
o núcleo dos arquitectos da Região de Coimbra pretende dar continuidade às acções desenvolvidas neste 
Fórum, para divulgação da ordem dos arquitectos. Estas acções compreendem iniciativas que serão propostas 
no 1º semestre de 2017 pelo FoRCoP.

núClEo DoS aRQUITECToS Da REGIÃo DE CoIMBRa

NúCLEOS 
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NúCLEOS 

núClEo DoS aRQUITECToS Da REGIÃo DE BRaGa

Presidente - Maria Filomena Carvalho Ferreira 

no âmbito do calendário de atividades planeado para o ano 2017, o núcleo de arquitetos da
Região de Braga procurará dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2014. Dentro das
ações previstas objectiva:

- Continuar a fomentar a aproximação da ordem aos seus membros;

- Construir parcerias com as delegações distritais de outras ordens profissionais;

organização de eventos conjuntos com o objetivo de estreitar laços, promover a troca
de conhecimentos e a construção de uma rede de contatos;

- Procurar oportunidades de protocolos para a SRn da oa firmar com entidades locais,
com especial enfoque na formação;

- organizar visitas de autor (edifícios e intervenções na construção da cidade) e sessões
de apresentação de produto;

- organizar Tertúlias Temáticas “arquitetos à Mesa”, tendo a próxima por tema
Internacionalização/ Exportação dos serviços de arquitetura;

- Desenvolver um trabalho de sensibilização dos Executivos municipais para as vantagens dos Concursos Públicos 
em detrimento dos ajustes diretos para aquisição de serviços de projeto de arquitetura por parte das autarquias;

- Participação na feira Braga Decor.
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núClEo DoS aRQUITECToS Da REGIÃo DE VISEU

NúCLEOS 

Presidente - Álvaro José amaral Pereira

Conferência entre as diferentes ordens profissionais.
Tema e orador em estudo
Local: Teatro Viriato_Viseu 
Data: data a definir

Exposição “Outro Prisma” 
Pretende-se que seja itinerante entre todos os municípios da região que respondam positivamente ao convite, 
feito pelo núcleo de arquitectos da região de Viseu
Local: a definir
Data: data a definir

Viagem de intercâmbio dos colégio de arquitectos de Salamanca a Viseu (para troca de ideias e debate sobre 
o estado actual da arquitectura transfronteiriça. Colegio oficial de arquitectos - C.o.a.l
Local: Viseu
Data: Junho 2017

Jardins efémeros edição VI co-organização de conferencias e exposições sobre o tema central do festival 
“Paradoxo”
Local: Viseu
Data: Junho 2017

Ciclo de Cinema | Parceria com o Cineclube (a propósito das Comemorações do Dia Mundial da arquitectura)
Local: Cineclub
Data: outubro 2017
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Rua Álvares Cabral n.º 144, 
4050-040 Porto

Tlf.: +351 222 074 250 
Fax: +351 222 074 259 

global@oasrn.org
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