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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 2019, sendo este 
acompanhado das informações entendidas necessárias e relevantes para a sua correcta interpretação.
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1. PRESIDÊNCIA 

O Plano de Actividades de 2019 da Ordem dos Arquitectos, em sede de Assembleia de Delegados, versa sobre 
o futuro.
O futuro da Profissão, o futuro da Instituição, o futuro da relação Ordem com os Arquitectos.
Após um triénio de crescimento e alteração estrutural física da SRN (Sede, Portal, Cartão de Saúde), no final 
deste segundo triénio ficam lançadas bases para as estratégias e mecanismos que irão auxiliar a traçar um rumo 
que permita enfrentar os desafios que se avizinham à profissão.
Este será o ano do Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura no Norte de Portugal 2018/2038, onde 
se irão diagnosticar o presente e trilhar os possíveis caminhos para o futuro da profissão, de forma integrada, 
criando um fio condutor que permita à OASRN implementar uma estratégia de longo prazo para a Profissão. 
Este Plano está integrado na actividade do Centro de Estudos Norte 41 (CEN41), que verá durante o presente 
ano a implementação da sua estrutura que permitirá recolher e produzir informação que suporte a intervenção 
dos Arquitectos nos debates ligados à profissão, território, como nas questões em relação à Uniformização de 
Procedimentos e que lance no espaço público as questões fundamentais para os Arquitectos e Arquitectura. 
Esta plataforma, de carácter multidisciplinar, de conexão e articulação entre profissionais, academia, território e 
empresas é um modelo em construção, com geometria adaptável às exigências e necessidades futuras..
A consolidação da instituição OASRN como corpo capaz, transparente, comunicante com a sociedade e com 
os seus membros, será almejado com a conclusão de processos como o da certificação do Sistema de Gestão 
Qualidade de procedimentos, a nova página electrónica da OASRN, a 3º fase do Portal dos Arquitectos e a 
implementação de outras valências com outros órgãos, tais como a cédula e o email profissional e também a 
implementação do Conselho Regional de Arquitectos.
O contínuo reforço da ligação de proximidade e reciprocidade entre a Ordem e os Arquitectos, um dos eixos 
estratégicos desta direcção será efectuado na dimensão pessoal e participativa com a continuação de medidas 
com o cartão de Saúde, os protocolos ou o Orçamento Participativo e na dimensão de valorização profissional 
com a participação aberta aos membros na Concreta, na premiação com a 2ª edição do prémio Arquétipo e com 
o lançamento do Prémio OASRN e por fim com o investimento e implementação da Formação E-learning, com a 
qual se criará uma ferramenta que permite a capacitação dos membros, ultrapassando a dimensão da distância 
física aos locais  através da desmaterialização dos meios, tal como o atingido com o Portal e Apoio Jurídico 
Online.

1.1 NORTE 41º - CENTRO DE ARQUITECTURA, CRIATIVIDADE E SUSTENTABILIDADE

Desenvolvimento de iniciativas de âmbito profissional e cultural abaixo especificadas, enquadradas nos objectivos 
propostos no Projecto Norte 41° – Centro de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade.

1.1.1 CENTRO DE ESTUDOS NORTE 41º (CEN41)
O Centro de Estudos, a partir do Norte 41º, terá como principais premissas a Arquitectura, o Território, a 
Criatividade e a Sustentabilidade, constituindo-se como um centro de apoio à prática profissional no campo 
da arquitectura, relacionando a produção de conhecimento em diversos domínios científicos (Arquitectura, 
Urbanismo, Reabilitação, Geografia, Território, História da Arquitectura, Criatividade, Sustentabilidade, Energias 
Renováveis), a investigação e o desenvolvimento tecnológico com as diversas áreas relacionadas com serviços 
de arquitectura: projectistas, arquitectos, engenheiros, fabricantes de materiais de construção, empresas de 
construção, etc., disponibilizando novas ferramentas e soluções para os problemas actuais do sector. 
De modo a garantir a solidez, credibilidade e longevidade do projecto a direcção do CEN41º será coadjuvada por 
uma Comissão de Honra e uma Comissão de Aconselhamento científico e estratégico.
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1.1.2 PLANO ESTRATÉGICO PARA O SECTOR DA ARQUITECTURA NO NORTE DE PORTUGAL 2018/2038
O estudo “Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura no Norte de Portugal: 2018-2038”, foi adjudicado à 
UMinho Exec, Escola de Economia e Gestão,  constitui-se com a primeira actividade do CEN41º e servirá como 
ponto de partida para estabelecer contactos relevantes e projectos que permitam a resolução de alguns problemas 
apontados pelo próprio estudo.  

 ENQUADRAMENTO
Nos últimos vinte anos, no Norte de Portugal, o sector da arquitectura enfrentou os desafios de um mercado 
decrescente e de uma concorrência crescente. Nos últimos anos, a recuperação do sector da construção teve 
repercussão ao nível da procura dos serviços de arquitectura. Perante estes factos, a actual conjuntura incita a 
uma reflexão sobre o sector da arquitectura no Norte de Portugal.  
A realização deste Estudo é necessária e oportuna, desde logo pelas seguintes razões:

a) Urgência da percepção e análise da evolução dos serviços de arquitectura;
b) Insuficiência de dados e inexistência de definição de estratégias a curto, médio e longo prazo para 
a manutenção e ampliação da actividade profissional como factor de desenvolvimento económico e social, 
garantindo a viabilidade da prática profissional no futuro;
c) Necessidade de dignificar o trabalho do arquitecto, reconhecendo-o como profissional acreditado 
e indispensável no desenvolvimento e qualificação do território e do património arquitectónico internacional, 
nacional, regional ou local;
d) Necessidade de criar medidas de combate à concorrência desleal e à degradação económica dos 
serviços de arquitectura;
e) Necessidade de definição de critérios de benchmarking e de capacitação dos arquitectos com 
mecanismos e modelos de gestão económica e financeira, adaptados às especificidades e idiossincrasias 
do sector.

OBJECTIVOS     
O Estudo “Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura no Norte de Portugal: 2018-2038” tem como objectivos 
específicos:

a) Conhecer, analisar e reflectir sobre a evolução dos mercados e da actividade do sector da 
Arquitectura em Portugal;
b) Realizar um diagnóstico estratégico que permita a identificação dos pontos fortes, dos pontos 
fracos e das oportunidades no sector da arquitectura;
c) Identificar prioridades e definir medidas de intervenção e operacionalização das mesmas;
d) Indicar recomendações e orientações estratégicas para o sector da arquitectura, para os próximos 
vinte anos;
e) Metodizar e debater modelos de negócio para as diversas formas de exercício profissional do 
arquitecto, baseados em análises de benchmarking. 

ESTRUTURA     
O Estudo integrará três partes complementares:

a) O Diagnóstico, no qual será descrito e analisado o objecto de estudo e serão avaliadas as suas 
potencialidades e oportunidades de desenvolvimento, bem como as possíveis debilidades e ameaças e um 
histórico da actividade com dados econométricos;
b) O Plano Estratégico para os próximos 20 anos, que corresponderá às medidas a implementar, ao 
papel a desempenhar pelo sector, pelas inerentes políticas públicas e privadas, e a definição de potenciais 
projectos âncora a privilegiar;
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c) Os Modelos de Organização, no qual serão apresentados critérios de benchmarking para os vários 
modelos de exercício profissional. 

ORGÂNICA
Este Estudo terá uma estrutura interna para acompanhar a realização do presente Estudo e também será 
constituída por uma Comissão de Acompanhamento, que para além de integrar representantes da Ordem dos 
Arquitectos – Secção Regional do Norte, contará com arquitectos representativos das várias formas de exercício 
profissional, que reunirá periodicamente com a equipa de trabalho.
Serão também desenvolvidas iniciativas pela região, de debate e discussão durante as várias fases do Estudo 
para que os Arquitectos da Região, com os seus vários contextos e experiências, possam contribuir e participar 
neste documento

1.1.3 FEIRA CONCRETA
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 2019, 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;

1.1.4 PRÉMIOS ARQUÉTIPO
Durante o ano de 2019 será lançada a 2ª edição dos Prémios ARQUÉTIPO durante a Feira CONCRETA 2019, 
e apresentados os protótipos e desenvolvimentos dos vencedores da primeira edição. Os Prémios Arquétipo, 
iniciativa da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN), com o apoio Secretaria de Estado 
da Indústria, foram instituídos com o objetivo de promover o desenvolvimento ou [re]invenção de produtos, 
conceitos ou técnicas, com aplicabilidade direta no sector da construção.
Este prémio pretende inverter a lógica tradicional do arquitecto como mero prescritor para agente activo do 
processo criativo na concepção de produtos para o mercado da construção.
Em cada edição, serão estabelecidas parcerias estratégicas com empresas de referência no sector, estabelecidas 
no mercado nacional, de componente produtiva e capacidade de inovação, com expectativa de que daí resulte 
investigação e desenvolvimento de produto, suscetível de, a curto, médio prazo, ser lançado ao mercado. 
Para tal convidam-se os arquitetos a apresentar propostas de produto, conceito ou técnicas com aplicabilidade 
directa no sector da construção, às empresas associadas a esta iniciativa, no âmbito do Prémio ARQUÉTIPO 
Inovação N41. 
Será ainda atribuído um Master Prémio ARQUÉTIPO Investigação N41, com o objetivo de apoiar e incentivar a 
investigação e desenvolvimento do produto que o Júri considere mais adequado às necessidades e tendências 
de mercado.
Os Prémios, que terão um valor pecuniário para os melhores produtos e abrem perspectivas de royalties para o 
arquitecto que desenvolver o produto com maior potencial comercial, assumem nos seus objectivos um carácter 
disruptivo e inovador perante o posicionamento corrente dos vários agentes do sector da Construção, apostando 
numa profunda interacção que potencie e beneficie das elevadas competências técnicas dos Arquitectos 
Portugueses.
Será ainda atribuído um Master Prémio Investigação N41, com o objetivo de apoiar e incentivar a investigação 
e desenvolvimento do produto que o Júri considere mais adequado às necessidades e tendências de mercado.
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1.2. BOLSA AVAE
Manutenção  da Bolsa AVAE, que  permite actuar tecnicamente perante catástrofes excepcionais, que no futuro 
possam ocorrer em território nacional, de conhecimento público e que atinjam edificações de populações e 
entidades carenciadas e sem meios para fazer face às destruições de que foram alvo.
As Normas de participação na Bolsa AVAE, bem como o formulário de preenchimento obrigatório e o modelo de 
declaração estão disponíveis no Site da OASRN.

1.4 CONSELHO DE ARQUITECTOS
Implementação do Conselho de Arquitectos, Conselho consultivo formado por arquitectos da Região, 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.

1.5 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
Durante o ano de 2019 será lançada a 3ª edição referente ao OPA 2019.
O Orçamento Participativo dos Arquitectos (OPA) da OASRN, enquadrado na estratégia de proximidade e 
reciprocidade com os membros, pretende constituir-se como um mecanismo que tem como objectivo incrementar 
a participação activa e propositiva dos membros. 
Através da delegação da decisão aos membros sobre o destino de recursos afectos em Orçamento, pretende-se 
que os Arquitectos da SRN possam apresentar projectos que acrescentem conteúdos, estratégias e dinâmicas 
que aprofundem a discussão e definição de temáticas relacionadas com a Arquitectura e a profissão que ampliem 
o seu impacto ao nível social, técnico, político e económico. 

OBJECTIVOS SÍNTESE

1.1  Norte 41 - Centro de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade
1.1.2 Plano Estratégico para o Sector da Arquitectura no Norte de Portugal 2018/2038
1.1.4 Prémios Arquétipo
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2. FINANÇAS E PATRIMÓNIO 
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FINANÇAS E PATRIMÓNIO 

Para o ano de 2019, o Pelouro da Gestão Financeira da SRN da Ordem dos Arquitectos continuará a reunir 
esforços para conseguir um justo equilíbrio entre a despesa e a receita. A SRN incide a sua execução Orçamental 
no lado do Investimento contrapondo-o à estagnação 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. Esta dinâmica tem trazido alguns benefícios aos membros e potenciado a estrutura da 
SRN.
A Receita Estrutural, proveniente das quotas, deverá sofrer um ligeiro aumento em relação ao conseguido nos 
anos anteriores. Assim esta receita deverá assegurar as despesas fixas, o regular funcionamento da estrutura e as 
atribuições estatutárias fundamentais, sendo essencial continuar o trabalho de redução e negociação dos custos 
estruturais, podendo alavancar algumas iniciativas de cariz estrutural e de benefício directo para os membros. 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. Este será um ano 
de consolidação das politicas levadas a cabo e que, como último ano do mandato, se perspectiva com alguma 
naturalidade uma vez que o caminho está definido e a sustentabilidade financeira da SRN está assegurada.
São da responsabilidade do Departamento de Gestão Financeira os seguintes pontos:

- Participação na elaboração do Relatório de Contas;
- Continuação da Iniciativa Orçamento Participativo;
- Participação na elaboração conjunta (CDN, SRS e SRN) do Orçamento da OA para 2019, entretanto já 
realizado, mas não obteve aprovação em Assembleia de Delegados;
- Elaboração de análises trimestrais de controlo Orçamental;
- 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. Criação, no Portal do Arquitecto, de 
funcionalidade para submeter pedidos de Plano de Regularização de Quotas (PRQ) de forma automática, 
escolhendo o número de mensalidades;
- Continuação e melhoria da aplicação da Gestão de Despesas – Depois de um ano, a SRN poderá dar um 
segundo passo nesta aplicação, melhorando e aumentando a sua capacidade e versatilidade;
- Pelouros e Actividades – A gestão financeira continuará a dar o apoio a todos os pelouros para que as 
actividades propostas possam encontram cabimentação orçamental e serem concretizadas com a melhor 
eficiência possível;
- Proposta de revisão do actual Regulamento de Quotas – Depois do CDRN ter feito uma primeira revisão, 
neste ano, será concluída esta revisão e a mesma deverá ser adequada e articulada com as restantes 
revisões dos outros regulamentos.
- Participação no Grupo de Trabalho para a elaboração do Regulamento das Estruturas Regionais e Locais, 
em conjunto com a SRS e CDN, não tendo sido concluído durante o ano de 2018 deverá ser finalizado este 
ano.
- 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 

OBJECTIVOS SÍNTESE

2 Melhoria da Aplicação de Gestão de Despesas de apoio à Gestão Financeira;
- Recuperação de Quotas;
- Elaboração de análises trimestrais de controlo Orçamental;
- Revisão do Regulamento de Quotas;
- Participação na Elaboração do Regulamento das Estruturas Regionais e Locais.
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3. ADMNISTRAÇÃO E QUALIDADE
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3. ADMNISTRAÇÃO E QUALIDADE

ADMNISTRAÇÃO E QUALIDADE

3.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

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 e a 
compatibilização no Portal dos Arquitectos, e consequentemente em todos os instrumentos informáticos de 
trabalho, Gestor de Membros, programa ERP Primavera e IPortaldoc – Gestor Documental.

3.1.1 Certificação profissional

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 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 se entrar  em vigor 
legislação nova e que se prevê acontecer durante 2019.
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, se a legislação nova tiveralterações e surja essa necessidade. 

Em 2019, 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. 

3.1.2 Procedimentos e gestão 

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 Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, de forma a 
tornar toda a informação relativa aos procedimentos administrativos 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 Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos para tratamento de 
assuntos de natureza administrativa .

3.1.3 Serviços de Secretaria 

Durante o ano de 2019 dar-se-á início a uma nova etapa e forma de actuar dos serviços de secretaria da 
Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos. A reorganização do trabalho permitirá uma melhoria 
dos procedimentos correntes relativos ao atendimento presencial, telefónico ou via correio electrónico aos 
membros, estagiários, candidatos, corrigindo situações e criando novas formas de acção de forma a tornar 
o trabalho mais fácil e eficaz. A gestão dos acessos 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 tem inicio após o encerramento dos serviços de secretaria. Pretende-se manter actualizado o documento 
relativo à Tabela de Valores da secretaria e monitorizar o Livro de Reclamações. 
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O serviço de secretaria será assegurado continuamente num novo horário, entre as 9:30 e as 17:30quer no 
atendimento presencial, telefónico ou por correio electrónico aos membros, estagiários, candidatos e público, 
que solicitarem. 

3.1.4 Portal dos Arquitectos 

Durante o ano de 2019 o Portal dos Arquitectos deverá ver concluída a 3.ª fase de desenvolvimento. 
Durante este processo de integração das novas funcionalidades 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 

Relativamente ao ano de 2019, continuará a 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 Conselho Directivo Regional do Norte e Assessoras. 

3.1.7 Contratos 

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. 

3.2. SISTEMA DE GESTÃO DA 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 2019 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. 

3. ADMNISTRAÇÃO E QUALIDADE
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3. ADMNISTRAÇÃO E QUALIDADE

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.

3.3 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Um dos principais objectivos para 2019 consiste em criar um Regulamento Interno de Trabalho, articulado 
com o código do trabalho, onde constam normas de organização e disciplina do trabalho, para classificação e 
uniformização dos procedimentos para todos os que nela trabalham e que já existem em documentos dispersos.
A importância da valorização e qualificação permanente dos recursos humanos, é uma linha estrutural 
importante para maximizar a competência e a produtividade. É da máxima importância definir um plano de 
hierarquia, promover a formação interna de colaboradores, promover a competência nas tarefas desempenhadas 
individualmente, facilitar o trabalho em equipa, conhecer e gerir a performance dos colaboradores, e caso se 
verifique necessário, promover mudanças.
As novas metodologias, procedimentos e critérios de controlo, podem garantir o equilíbrio orçamental e 
financeiro dos recursos humanos.
A formação interna dos colaboradores da Secção Regional do Norte decorre no âmbito do Código de Trabalho, 
que estabelece o direito a formação profissional. Desta forma, assegurar a formação interna contribuí para 
uma melhor eficiência e qualidade dos serviços prestados aos membros. No ano de 2018, serão concretizadas 
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 
assessores, promovendo uma confiança e uma credibilidade no serviço e trabalho desenvolvido, tendo como 
objectivo principal a satisfação dos membros.

OBJECTIVOS SÍNTESE

3.1.4 Portal dos Arquitectos
3.2. Certificação do Sistema de Gestão de Qualidade
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4. APOIO AO MEMBRO
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APOIO AO MEMBRO

4.1 PROTOCOLOS

Para o ano de 2019, o serviço da Bolsa de Emprego irá dar continuidade à divulgação de anúncios 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. Paralelamente, continuará 
a fazer a pesquisa diária de anúncios de concursos públicos de admissão à função pública, para lugares de 
arquitectos, publicados em Diário da República – II Série (Parte H e J1) – divulgando-os diariamente na sua 
página. 
Estando prevista, para o ano de 2019, a conclusão do processo de implementação da nova página de internet 
da OASRN, o serviço da Bolsa de Emprego dará continuidade ao trabalho já desenvolvido de reestruturação da 
sua página, com a inclusão de novas valências. 
Adicionalmente, continuará a 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 permitam alargar o leque de ofertas de Emprego e Estágio, na área da 
arquitectura.

4.2 COMPLEMENTO DE REFORMA (FUNDO DE PENSÕES)
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lígia Sampaio e Nuno César Machado

Para 2018 a OASRN contínua disponível para dialogar e trabalhar com todos os órgãos da OA de forma a 
encontrar a possibilidade de criar um fundo de pensões para todos os arquitectos.

4.3 CARTÃO DE SAÚDE
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 2018, incluir condições mais vantajosas, renegociando com a Ageas Médis de forma a estendê-
lo ao respectivo agregado familiar.
O Seguro 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

Estando novamente previsto, para o ano de 2018, 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 

4. APOIO AO MEMBRO
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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

OBJECTIVOS SÍNTESE

4.1 Protocolos no âmbito profissional
4.4 Bolsa de Emprego



20

5. INSCRIÇÃO
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INSCRIÇÃO 

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 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.
Continuação da base de dados (através de cronograma dinâmico) de actualização mensal de forma a 
proporcionar informação sobre os processos de estágio;
Colaborar com todas as actividades da Secção Regional do Norte nas temáticas de interesse do âmbito da 
inscrição, ou como uma plataforma de dinamismo e mais-valia para o seu desenvolvimento;
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.
A previsão de candidatos a solicitar a Inscrição a Membro Efectivo na Ordem 

5. INSCRIÇÃO

OBJECTIVOS SÍNTESE

5 Acompanhamento e apoio aos candidatos
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6. FORMAÇÃO
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6. FORMAÇÃO

A Formação da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos apresenta para ano de 2019 uma política e 
organização do seu programa formativo de continuidade daquilo que foram as directrizes de 2018.
Constituindo uma importante mais-valia e uma componente essencial da actividade global da Secção Regional 
Norte, a formação pretende impor-se como uma ferramenta de desenvolvimento em claro alinhamento entre 
as necessidades da sua população-alvo privilegiada – os arquitectos e estagiários da Ordem dos Arquitectos e 
a oferta formativa disponibilizada. São, ainda, destinatários da actividade formativa da Ordem dos Arquitectos 
estudantes de arquitectura, engenheiros e engenheiros técnicos, população em geral tendo em vista a sua 
educação e sensibilização para os temas da arquitectura.

O Plano Formativo de 2019 é desenvolvido sob uma estrutura, organizada em quatro grandes grupos, a saber:
- Exercício da Profissão;
- Edificado;
- Cursos de Especialização;
- Software.

Cada um dos grupos de formação apresenta acções e/ou cursos de formação, destacando-se a diversidade de 
horários e edições, bem como a descentralização das mesmas.
As acções de formação encontram-se, também, direccionadas e identificadas para dois segmentos, associados 
aos conhecimentos e competências prévias dos destinatários da formação: 
Iniciação (Nível 1) – Destina-se a participantes em início do seu percurso profissional ou com poucos 
conhecimentos e competências na temática em desenvolvimento. Sem pré-requisitos associados. Consolidação 
(Nível 2) – Destina-se a participantes que já tenham alguns conhecimentos e competências na temática em 
desenvolvimento e procurem aprofundar o tema. Tem como pré-requisitos para a frequência da formação a 
experiência comprovada na área profissional. Dando continuidade à iniciativa de descentralização, o programa 
de 2018 prevê acções de formação em Aveiro, Viseu, Coimbra, Vila Real, Guimarães e Viana do Castelo.

No ano de 2019 o CDRN em conjunto com o CDRS tem como objectivo comum a implementação de duas 
iniciativas:
Programa de formação que tem como destinatários, técnicos de autarquias;
A implementação do modelo de formação e-learning;  

OBJECTIVOS SÍNTESE

6 Reforçar a descentralização das acções de formação
- Implementação de e-learning
- Programa de formação para técnicos de autarquias 

 

FORMAÇÃO
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 2019

 

    Acção de formação Área Data de início

Estatuto e Deontologia

Nº horas   Edição    Horários

8 1 laboral 07JAN

581 8 1Honorários em Arquitectura

8 1

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Desenhadas 8 1

Instrução de Processo 8 1

Estatuto e Deontologia 8 2

Coordenação de Projecto - Nível 1 8 1

Reabilitação e Reforço Sísmico do 
Edificado Antigo 8 1

Instrução do Processo 8 2 

Direito de Propriedade e RJUE 8 1

Reabilitação de Estruturas de Madeira 8 1 

Gestão e Coordenação de Obra - 
Nível 1 12 1

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 1 12 1 

Reabilitação de Estruturas de Alvenaria 8 1

Reabilitação em Estruturas em Betão 
Armado e Metálicas

8 1

Estatuto e Deontologia

Honorários em Arquitectura

Análise de Patologias Construtivas

Direcção de Obra - Nível 1

Coordenação de Projecto - Nível 1

Estatuto e Deontologia

8 1

8 2

8 2

16 1

8 

8 2

4

   Local Data de fim

Análise de patologias construtivas

Projectar com Revit Architecture 2018 
- Nível 2

Coordenação de Segurança em 
Projecto e Obra

Reabilitação e Regeneração Urbana

Direitos de Autor e Boas Práticas

Reabilitação e Reforço Sísmico do 
Edificado Antigo

090

582

581

581

090

581

582

581

581

582

582

582

Projectar com REVIT Architecture 
2018 - Nível 1

581

090Direitos de Autor e Boas Práticas

582

582

090

581

582

582

581

090

581

582

581

090

582

30 

8

20 

16 

7 

8 

8 

1

3

1

1

1

2

2

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

Viana do 
Castelo 

Aveiro

Coimbra

Aveiro

Aveiro

Coimbra

Vila Real

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

07JAN

21JAN 21JAN

22JAN 22JAN

23JAN 23JAN

28JAN 28JAN

04FEV 04FEV

06FEV 06FEV

08FEV 08FEV

11FEV 11FEV

14FEV 14FEV

15FEV 15FEV

18FEV 19FEV

18FEV 28FEV

19FEV 20FEV

22FEV 22FEV

28FEV 28FEV

01MAR 01MAR

04MAR 04MAR

06MAR 06MAR

07MAR 07MAR

11MAR 12MAR

15MAR 15MAR

18MAR 18MAR

18MAR 22MAR

21MAR 22MAR

26MAR 26MAR

27MAR 27MAR

03ABR 03ABR

6. FORMAÇÃO
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 2019

 

    Acção de formação Área Data de início

Noções Básicas de Eficiência 
Energética em Edifícios

Nº horas   Edição    Horários

Estatuto e Deontologia

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Desenhadas

Organização de Gabinete

Marketing e Comunicação

Coordenação de Projecto - Nível 1

Estatuto e Deontologia

Análise de Patologias Construtivas

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 2

Medições e Orçamentos

Estatuto e Deontologia

Análise de Patologias Construtivas

Honorários em Arquitectura

Integração da Segurança Contra 
Incêndios na Concepção 
Arquitectónica de Edifícios

Direcção de Obra - Nível 1

   Local Data de fim

Coberturas ajardinadas

Estatuto e Deontologia

Fachadas Verdes e Jardins Verticais

Reabilitação e Reforço Sísmico do 
Edificado Antigo

Iniciação ao BIM n2 - Projectar com 
Archiad

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Escritas

 15 1 laboral 04ABR

090 8 5

8 1

8 2

8 1

8 1

16 1

8 3

8 6 

8 3

12 1 

24 1

8 1 

8 4

8 3

21 1

16 2

8 8

8 

8 1

3

582

582

581

581

090

090

581

090

582

582

582

582

090

581

582

862

582

090

581

582

581

8 

30

7

1

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

  laboral 

Vila Real 

Vila Real

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Aveiro

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Aveiro

Porto

Coimbra

Porto

Porto

05ABR

08ABR 08ABR

09ABR 09ABR

10ABR 10ABR

11ABR 11ABR

12ABR 12ABR

15ABR 18ABR

15ABR 15ABR

22ABR 22ABR

23ABR 23ABR

29ABR 30ABR

04MAI 18MAI

06MAI 06MAI

08MAI 08MAI

10MAI 10MAI

13MAI 13MAI

13MAI 22MAI

20MAI 21MAI

22MAI 22MAI

23MAI 23MAI

24MAI 24MAI

27MAI 05JUN

Direito na Arquitectura

pós-laboral 

Viseu

pós-laboral 
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 2019

 

    Acção de formação Área Data de início

Ordenamento do Território e 
Urbanismo

Nº horas   Edição    Horários

Direitos de Autor e Boas Práticas

Estatuto e Deontologia

Instrução de Processo

Gestão do Tempo

Reabilitação de Estruturas de 
Alvenaria

Honorários em Arquitectura

Gestão e Coordenação de Obra - 
Nível 1

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 1

Direitos de Autor e Boas Práticas

Reabilitação em Estruturas de Betão 
Armado e Metálicas

Estatuto e Deontologia

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Desenhadas

Coordenação de Projecto - Nível 1

Noções Básicas de Eficiência Acústica 
em Edifícios

Direito de Propriedade e RJUE

Metodologias no Projecto de 
Execução - Peças Escritas

Instrução de Processo

Coordenação de Projecto - Nível 1

   Local Data de fim

Reabilitação de Estruturas de Madeira

Reabilitação em Estruturas de Betão 
Armado e Metálicas

Análise de Patologias Construtivas

Direcção de Obra - Nível 1

Estatuto e Deontologia

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Desenhadas

 12 1 laboral 28MAI

090 8 3

8 2

8 9

8 3

8 1

8 2

8 4

12 2 

12 1

8 4

8 2

8 10 

8 3

8 4

8 11

8 2

8 2

8 

8 4

5

581

582

090

581

090

582

581

581

581

090

582

090

581

581

582

090

581

581

581

581

581

582

581

582

15

20 

8 

8

16 

1

1

3

4

3

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

Coimbra 

Coimbra

Porto

Vila Real

Guimarães

Coimbra

Aveiro

Porto

Viana do 
Castelo

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Aveiro

Porto

Guimarães

Porto

Viseu

Porto

Porto

Porto

Porto

Viseu

29MAI

30MAI 30MAI

31MAI 31MAI

03JUN 03JUN

04JUN 04JUN

05JUN 05JUN

07JUN 07JUN

11JUN 11JUN

11JUN 12JUN

12JUN 13JUN

13JUN 13JUN

14JUN 14JUN

17JUN 17JUN

19JUN 19JUN

24JUN 24JUN

25JUN 25JUN

01JUL 01JUL

08JUL 08JUL

10JUL 10JUL

12JUL 12JUL

15JUL 15JUL

18MAR 22MAR

17JUL 17JUL

19JUL 19JUL

22JUL 23JUL

pós-laboral 

6. FORMAÇÃO
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PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 2019

 

    Acção de formação Área Data de início

Estatuto e Deontologia

Nº horas   Edição    Horários

Coordenação de Projecto - Nível 1

Curso de Especialização em Acústica 
de Edifícios

Instrução de Processo

Noções Básicas de Eficiência 
Energética em Edifícios

Iniciação ao BIM n2 - Projectar em 
Archiad

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 2

Direitos de Autor e Boas Práticas

Reabilitação e Reforço Sísmico do 
Edificado Antigo

Estatuto e Deontologia

Metodologias no Projecto de Execução 
- Peças Desenhadas

Organização de gabinete

Gestão e Coordenação de Obra - 
Nível 1

Direito de Propriedade e RJUE

Estatuto e Deontologia

   Local Data de fim

Reabilitação de Estruturas de Madeira

Direcção de Obra - Nível 2

Instrução de Processo

Reabilitação em Estruturas de Betão 
Armado e Metálicas 

Reabilitação de Estruturas de Madeira

Direitos de Autor e Boas Práticas

Honorários em Arquitectura

Gestão e Coordenação de Obra - 
Nível 2

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 1

Reabilitação de Estruturas de 
Alvenaria

 

8 12 laboral 02SET

581 8 6

8 3

65 1

8 13

8 5

15 2

8 5

8 3 

30 2

8 5 

8 4

8 14

8 5

8 2

8 4

12 3

12 3

8 

8 3

15

090

582

582

090

581

582

581

582

581

090

582

090

090

581

581

582

582

582

582

090

582

581

090

582

8

16

8

8 

8 

3

1

6

6

4

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

  laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

Porto

Porto

Porto

Porto

Viseu

Guimarães

Porto

Porto

Porto

Aveiro

Porto

Porto

Porto

Porto

Viana do 
Castelo

Viseu

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Porto

Coimbra

02SET

04SET 04SET

11SET 11SET

14SET 14SET

16SET 16SET

17SET 17SET

19SET 19SET

23SET 23SET

23SET 24SET

23SET 02OUT

26SET 26SET

4OUT 4OUT

7OUT 7OUT

9OUT 9OUT

9OUT 10OUT

10OUT 10OUT

11OUT 11OUT

14OUT 15OUT

15OUT 16OUT

18OUT 18OUT

21OUT 21OUT

21OUT 22OUT

23OUT 23OUT

24OUT 24OUT

25OUT 25OUT

Direito na Arquitectura 581 8 2 laboral Porto 12SET 12SET

Estatuto e Deontologia

12 2582 laboral Porto 24SET 25SET

6. FORMAÇÃO



28

PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO 2019

 

    Acção de formação Área Data de início

Reabilitação e Regeneração Urbana

Nº horas   Edição    Horários

Termografia

Coberturas Ajardinadas

Metodologias no Projecto de 
Execução - Peças Desenhadas

Direcção de Obra - Nível 1

Coordenação de Projecto - Nível 2

Estatuto e Deontologia

Metodologias no Projecto de 
Execução - Peças Escritas

Direcção de Fiscalização de Obra - 
Nível 2

Noções Básicas de Eficiência Acústica 
em Edifícios

Honorários em Arquitectura

Fachadas Verdes e Jardins Verticais

Empreendedorismo em Arquitectura

Análise de Patologias Construtivas

   Local Data de fim

Estatuto e Deontologia

Direito de Propriedade e RJUE

Gestão e Coordenação de Obra - 
Nível 1

Estatuto e Deontologia 

Reabilitação de Estruturas de Alvenaria

Coordenação de Segurança em 
Projecto e Obra

Gestão do Tempo

Estatuto e Deontologia

Reabilitação e Regeneração Urbana

Direcção e Fiscalização de Obra - 
Nível 1

Formação Específica em Segurança 
Contra Incêndios - 3ª e 4ª Categoria 
de Risco

 7 2 laboral 29OUT

582 16 1

8 16

8 2

8 6

16 2

8 2

16 4 

8 1

8 17

8 3

15 2

8 6

18 1

8 2

7 3

8 

8 6

4

581

090

582

582

582

090

581

581

090

581

582

581

582

090

582

582

581

582

581

582

582

090

862

12 

8

12

12 

8 

128

3

4

4

4

1

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

laboral 

laboral 

   laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

laboral 

pós-laboral 

Porto

Porto

Porto

Guimarães

Porto

Porto

Viana do 
Castelo

Porto

Porto

Porto

Coimbra

Porto

Aveiro

Viana do 
Castelo

Porto

Coimbra

Porto

Porto

Porto

Guimarães

Porto

Porto

Porto

Porto

29OUT

30OUT 31OUT

4NOV 4NOV

5NOV 5NOV

6NOV 6NOV

7NOV 8NOV

8NOV 8NOV

11NOV 12NOV

14NOV 15NOV

18NOV 18NOV

20NOV 20NOV

20NOV 21NOV

21NOV 22NOV

25NOV 25NOV

25NOV 2DEZ

27NOV 27NOV

28NOV 28NOV

3DEZ 3DEZ

4DEZ 4DEZ

5DEZ 5DEZ

9DEZ 10DEZ

10DEZ 11DEZ

16DEZ 16DEZ

-- --

8 18090 laboral Porto 2DEZ 2DEZ

6. FORMAÇÃO
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7. PRÁTICA PROFISSIONAL

Inauguração Nova Sede
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PRÁTICA PROFISSIONAL

Para o ano de 2019, 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. É objectivo deste pelouro continuar a 
trabalhar 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. 

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 
e-mail. O horário de atendimento aos membros implementado desde de 2015 irá ser mantido. 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, directamente relacionados com o exercício da profissão de arquitecto.  

7.3 CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO 
O serviço de consultas de apoio jurídico irá ser mantido de forma presencial, bem como, as consultas, via 
Skype, a funcionar desde Setembro de 2017. Esta modalidade de consulta permite aos membros o acesso 
descentralizado ao apoio jurídico. Esta iniciativa tem sido reconhecida como uma mais valia por parte dos 
membros.

7.4 PROMOÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
Será mantida a contínua actualização da legislação e esclarecimentos disponíveis no actual 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 Implementar um novo site da OASRN, com motor de busca dedicado à legislação que facilite a pesquisa 
por tipo de projecto. Este objectivo que tem vindo a ser trabalhado ao longo deste mandato;
7.4.2 Realizar acções presenciais em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados na prática 
profissional; 
7.4.3 Acompanhar e clarificar assuntos no âmbito da actuação dos arquitectos no exercício da prática profissional 
que põem em causa os seus interesses profissionais. 
7.4.4 Manter a informação sobre o serviço do apoio à prática através dos meios de comunicação da OASRN.
7.4.5 Elaborar e/ou promover e seminários ou conferências, sobre temas no âmbito da arquitectura e prática 
profissional. 
7.4.6 Dar continuidade da acção “Uniformização de Procedimentos”, iniciada no ano anterior, através da 
realização de um inquérito aos membros e junto das Câmaras Municipais  
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7.5 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 
7.5.1 Retomar o protocolo estabelecido com o IPQ, que neste momento aguarda actualização do sistema e que 
permite o acesso à consulta das Normas na sede da OASRN; 
7.5.2 Manter a parceria com o Porto4Ageing contribuindo para o desenvolvimento de acções de promoção da 
qualidade de vida da população sénior na cidade; 
7.5.3 Manter a parceria com a Inovadomus contribuindo para o desenvolvimento nas acções do projecto “ 
Construção para a Saúde”, um projecto que visa promover a construção e a reabilitação de edifícios que, com 
informação certificada, possam contribuir para a saúde e bem-estar dos indivíduos.

OBJECTIVOS SÍNTESE

7.1 Continuar a qualidade do serviço prestado aos membros
7.1 Actualizar e divulgar a publicação de legislação referente à prática profissional 
7.4.1 Implementar no novo site da OASRN, melhorias no motor de busca dedicado à legislação 
7.4.2 Desenvolver iniciativas sobre temas da prática profissional
7.4.6 Desenvolvimento da acção da “Uniformização de Procedimentos”. 
7.5 Realizar novas parcerias no âmbito da prática profissional. 
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8. ENCOMENDA

ENCOMENDA

O Pelouro da Encomenda do CDRN, para além do habitual serviço a prestar aos seus membros – Tema 8.1. e 8.2. 
do presente documento –, irá promover novas iniciativas e novos mecanismos de comunicação e divulgação 
dos seus serviços – Tema 8.3. – com o intuito de gerar uma relação mais directa, apelativa e interactiva com os 
seus membros e com as entidades adjudicantes/promotoras e, ao mesmo tempo, de sensibilizar e incentivar 
aquelas entidades para o lançamento de concursos de concepção, em detrimento de outros procedimentos, 
meio de promoção da transparência e da igualdade de oportunidades na contratação pública e privada e de 
valorização da própria arquitectura.

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 

Para o ano de 2019, o Pelouro da Encomenda do CDRN 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 arquitectura e da própria profissão, estabelecendo 
novos contactos com entidades adjudicantes, no sentido de prestar novos Apoios/Assessorias Técnicas na 
organização de Concursos de Concepção. 

Dando seguimento aos contactos estabelecidos, no ano transacto, com algumas entidades externas, públicas 
e privadas, o CDRN irá dar início, ou continuidade, à prestação de Assessorias Técnicas na organização dos 
seguintes concursos:

- Concurso de Concepção da “Praça Central do Município”, promovido pelo Município de Manteigas; 
- Concurso Público de Concepção para a “Cobertura, Museu e Acessos da Vila Romana do Rabaçal, 
Penela”, promovido pela Câmara Municipal de Penela;
- Concurso Público de Concepção para a “Revitalização da Praça Luís de Camões, Guarda”, promovido 
pela Câmara Municipal da Guarda;
- Concurso Público de Concepção para a “Valorização Urbanística da Diagonal da Trofa”, promovido pela 
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Câmara Municipal da Trofa;
- Concurso Público de Concepção para criação do “Museu da Cidade, auditório e espaço cultural de Vila 
Nova de Gaia”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia;
- Concurso Público de Concepção para a Requalificação da Praça da República de Felgueiras, promovido 
pela Câmara Municipal de Felgueiras;
- Concurso privado de Concepção para a criação de Estrutura Modular “Five Senses Shelter | 5SS”, 
promovido por entidade privada;
- Concurso privado de concepção para elaboração do projecto de arquitectura do Edifício de Escritórios 
Schmitt na cidade de Matosinhos, promovido pela empresa Schmitt Elevadores, Lda. 

8.2 PREMIAÇÃO ARQUITECTÓNICA 
8.2.1 Análise de Prémios de Arquitectura 
O Pelouro da Encomenda continuará a proceder à análise e eventual divulgação 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. Nessa sequência, e nos casos em que tal se justifique, irá enviar informação 
escrita à respectiva entidade promotora e divulgar um comunicado aos seus membros, alertando para as 
desconformidades detectadas. 

8.2.2 Apoio/ Assessoria Técnica da OASRN 
No decorrer do ano de 2019, o Pelouro da Encomenda irá dar continuidade às parcerias anteriormente 
estabelecidas com algumas entidades externas, no lançamento, reedição de prémios e respectiva designação 
de jurados, reformulando alguns procedimentos e regulamentos de prémios existentes, sempre que se justifique. 
Nessa perspectiva, irá continuar a prestar o seu Apoio Técnico aos seguintes Prémios: 

- Prémio João de Almada, promovido pela Câmara Municipal do Porto.
- Prémio Municipal de Arquitetura Diogo Castilho, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra;
- Prémio de Arquitectura do Douro, promovido pela CCDRN;
- Outros;

Relativamente aos Prémios organizados pelo CDRN, o Pelouro da Encomenda irá continuar a prestar o seu 
apoio técnico, nomeadamente:

- Prémio OASRN – Norte 41.º | 1ª edição;
- Prémio Arquétipo | 1ª edição/ 2ª edição;
- Prémio Fernando Távora;
- Outros.

Paralelamente, o CDRN pretende estabelecer novos contactos com entidades externas, públicas e privadas, 
com o intuito de continuar a incentivar e promover a qualidade arquitectónica, com vista à implementação de 
estratégias e acções associadas à instituição de novos Prémios de Arquitectura. 

8.2.3 Consultadoria e Apoio aos membros 
O Pelouro da Encomenda irá dar continuidade à divulgação do lançamento e dos resultados de Prémios de 
Arquitectura, promovidos na sua área geográfica, com destaque para aqueles que contam com o apoio técnico, 
assim como de premiações de arquitectos portugueses em prémios internacionais. 
O CDRN 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 
sua área geográfica. 
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8.3 Novos serviços/ ferramentas/ iniciativas 
Com o intuito de sensibilizar os intervenientes no processo de contratação pública e privada para algumas 
das preocupações do CDRN sobre temas que, de forma directa ou indirecta, afectam a prática profissional 
da arquitectura e a classe profissional do arquitecto, e com o objectivo de se criar uma relação mais directa, 
apelativa e interactiva com os seus membros e com as entidades adjudicantes/promotoras, o Pelouro da 
Encomenda do CDRN, numa perspetiva de optimização dos serviços existentes, pretende avançar com as 
seguintes iniciativas:

Sessões de Esclarecimento
O Pelouro da Encomenda irá diligenciar, no sentido de que sejam realizadas sessões de esclarecimento ou 
formações itinerantes, com o intuito de esclarecer os seus membros e/ou os técnicos das entidades adjudicantes, 
sobre as matérias relativas à encomenda pública e privada, enquanto momentos de reflexão e partilha de 
informação e, ao mesmo tempo, de sensibilização para algumas das preocupações do CDRN sobre aqueles 
temas que, de forma directa ou indirecta, afectam a prática profissional da arquitectura e a classe profissional 
do arquitecto.

Exposição itinerante
Como veículo de promoção e incentivo, junto de entidades externas, para a prática de concursos de concepção, 
meio de promoção da igualdade de oportunidades na encomenda pública e, ao mesmo tempo, de valorização 
da própria arquitectura, o CDRN pretende organizar uma exposição itinerante, a decorrer em alguns distritos da 
sua área geográfica, com a apresentação das propostas de excelência, classificadas em concursos assessorados 
pelo Pelouro da Encomenda.  

Reestruturação do site do CDRN
Na sequência do trabalho que o CDRN se encontra a desenvolver para a criação de um novo site, o Pelouro da 
Encomenda irá dar continuidade ao processo de reestruturação da página dos “Concursos” e da sua “Plataforma 
da Encomenda”, com a inclusão de novas valências, para além das actualmente existentes, com o intuito de 
gerar uma comunicação directa, apelativa e interactiva com o seu membro, no âmbito da encomenda pública 
e privada.

8. ENCOMENDA

OBJECTIVOS SÍNTESE

8.2.2 Apoio/Assessoria Técnica do CDRN 
8.2.2 Incentivo ao concursamento público/ privado junto de entidades externas 
8.2.2 Incentivo à premiação arquitectónica junto de entidades externas
8.3  Sessões de Esclarecimento
8.3  Exposição itinerante
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COMUNICAÇÃO

Para 2019, os objectivos definidos para o triénio irão manter-se num caminho de constante aproximação aos 
membros, 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. Manter a proximidade com a sociedade em geral 
principalmente através das redes sociais, é outro dos objectivos.
Para 2019, e para concluir o triénio, está previsto colocar online, no 2º trimestre, o site www.oasrn.org. Está ainda 
previsto o lançamento de novos números do Jornal UGGU, após alguns ajustes no layout de modo a controlar 
custos. Iremos ainda reforçar a aposta no envio de newsletter temáticas. Está também programado para 2019 
a implementação do Plano de Comunicação do Plano Estratégico e do Plano de Comunicação de Centro de 
Estudos Norte 41, dois eixos importantes para o que poderá ser o futuro da arquitectura e dos arquitectos.
Internamente será reformulada toda a imagem gráfica de comunicação interna e manter-se-á a articulação 
diária com os restantes Pelouros da OASRN e Órgãos Sociais da OA.
Para a persecução desse objetivo, pretendemos alargar o leque de veículos e plataformas de difusão de 
informação e reestruturar outras.

9.1 NEWSLETTER TEMÁTICA
Fazer chegar aos membros newsletters temáticas que contenham informação relevante dos diferentes Pelouros 
da OASRN.

9.2 ENVIO DE SMS
Envio de sms aos membros sempre que um tema, pela sua importância, urgência ou premência, assim o exigir.

9.3 UGGU
Lançamento do jornal da OASRN após pequenos ajustes no layout.

9.4 SITE
O novo site entrará em funcionamento durante 2019

9.5 APP OASRN
Em fase de adjudicação

9.6 REFORMULAÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA DE COMUNICAÇÃO INTERNA
A ser implementada este ano

9.7 APOSTAS DE COMUNICAÇÃO 2019
9.7.1 Implementar o Plano de Comunicação do Centro de Estudos N41
9.7.2 Implementar Plano de Comunicação do Plano Estratégico 

OBJECTIVOS SÍNTESE

9.4 Newsletter Temática;
9.7.1 Implementar o Plano de Comunicação do Centro de Estudos N41;
9.7.2 Implementar Plano de Comunicação do Plano Estratégico .
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No culminar da estratégia prevista para o triénio 2017-2019, a programação da OASRN para 2019 visa estender 
a actividade cultural a toda a região Norte, descentralizando e movendo iniciativas para algumas das principais 
cidades. 
Serão mantidas e reforçadas algumas das iniciativas já realizadas em anos anteriores, como a Cerimónia de 
Recepção aos Novos Membros, ARQ OUT, o Prémio Fernando Távora (com a implantação definitiva do novo 
formato), ou a acção de sensibilização “Vamos procurar a Arquitectura”, lançada no final de 2018 e destinada 
aos mais jovens. 
Apostando numa relação cada vez mais próxima com os membros da Secção Regional Norte, pretende-se 
que as exposições “Outro Prisma”, “My Own Private Phosphenes – Patrimónios Imaginados” e “O Percurso 
Associativo dos Arquitectos Portugueses” possam migrar para outras cidades da região. 
Em plano de continuação, este ano será realizada em Espanha mais uma edição do encontro “Mesturas - 
Encontros Internacionais de Arquitectura Portugal-Galiza”, com o nosso parceiro Colexio Oficial de Arquitectos 
de Galicia (COAG) e sob a curadoria de Tiago do Vale e Santos-Mera Arquitectos. 
A OASRN integrará também a Mostra Espanha 2019, no seguimento do novo protocolo com o Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de Espanha.
As JIA-Jornadas Internacionais de Arquitectura irão adquirir um novo formato, com vista a tornarem-se um 
evento de destaque na Arquitectura Nacional, evento no qual estará integrada a entrega dos Prémios Ordem 
dos Arquitectos Secção Regional Norte.
Pretende-se reforçar a dinamização do espaço da Nova Sede da OASRN, através de uma programação regular e 
diversificada de actividades como exposições, conferências, sessões de cinema, sessões técnicas, lançamento de 
publicações, outros. Acreditamos que a consistência e regularidade da programação aproximarão os membros, 
criando novos hábitos de vivência do espaço da Rua Álvares Cabral.  
A colaboração com os Núcleos da OA e entidades parceiras externas, através da co-organização de actividades, 
constituirá um importante contributo para a criação desta dinâmica.
Será consolidado o funcionamento da Biblioteca e Livraria On-line, bem como do Centro Documental. 

10.1 INICIATIVAS

10.1.1 CERIMÓNIA DE RECEPÇÃO AOS NOVOS MEMBROS
A Cerimónia de Recepção aos Novos Membros é 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.

10.1.2 COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA
ARQ OUT – Mês da Arquitectura 
A iniciativa ARQ OUT tem como intenção prolongar as comemorações do Dia Mundial da Arquitectura (primeira 
2ª feira do mês de Outubro) a todo o mês de Outubro, através da divulgação, num mapa desdobrável, de um 
conjunto de eventos culturais relacionados com a arquitectura organizados por cidadãos, instituições, membros 
e que decorram dentro da área geográfica da OASRN.
Pretende ainda potenciar a produção de actividades culturais de arquitectura, sendo o mapa desdobrável uma 
plataforma colectiva de divulgação em rede, incentivando o contacto entre criadores e instituições.

CULTURA
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10.1.3 PRÉMIO FERNANDO TÁVORA
Criado em 2005 pela OASRN em homenagem ao arquitecto Fernando Távora, o Prémio consiste na atribuição 
de uma bolsa de viagem de investigação à melhor proposta apresentada a concurso, selecionada por um Júri 
renovado para cada edição. O Prémio inclui a realização da seguinte cerimónia pública:
Conferência do Vencedor
Momento em que os Vencedores da 14ª edição deverão apresentar uma conferência sobre viagem de investigação 
realizada no âmbito do Prémio. Nesta Cerimónia, prevista para o dia 1 de Outubro (1ª segunda-feira do mês de 
Outubro; Dia Mundial da Arquitectura), será ainda anunciado o Vencedor da 15ª edição do Prémio e lançada a 
edição seguinte, com apresentação do Júri e do novo Regulamento.

10.1.4 SESSÕES TÉCNICAS 
Iniciativas com uma forte componente formativa, apresentadas por empresas do sector da construção e outras 
complementares à práctica profissional do arquitecto. São apresentações de serviços, produtos e informações 
práticas sobre as tecnologias úteis para a prática profissional.

10.1.5 JIA – JORNADAS INTERNACIONAIS DE ARQUITECTURA
Jornadas que pretendem divulgar o trabalho desenvolvido por arquitectos numa determinada região, de forma 
a dar a conhecer as várias abordagens e metodologias, potenciando, ao mesmo tempo, relações de proximidade 
com arquitectos internacionais em mercados de interesse para os membros da Secção Regional Norte. 
Em 2019 pretende-se criar uma nova dinâmica, tornando esta Jornadas num grande evento anual da 
Arquitectura Nacional, aumentando o leque de convidados internacionais. Pretende-se ainda que o evento seja 
complementado por exposições de produtos e soluções para a construção, instalações artísticas e culturais, 
workshops técnicos, momentos de interacção e networking. 

10.1.6 MESTURAS - ENCONTROS INTERNACIONAIS DE ARQUITECTURA GALIZA-PORTUGAL
Iniciativa sob o formato de conferências para divulgação da arquitectura feita em Portugal e na Galiza, 
fomentando o intercâmbio de projectos e experiências entre a arquitectura dos dois territórios. 
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.

10.1.7 VAMOS PROCURAR A ARQUITECTURA 
Promovido com o intuito de sensibilizar a população mais jovem para a Arquitectura e para 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. Esta acção 
prevê um conjunto de workshops que decorrerão mensalmente. Em Julho será apresentada uma exposição com 
o resultado dos trabalhos realizados no Museu Soares dos Reis.

10.2 EXPOSIÇÕES

10.2.1 OUTRO PRISMA – EXPOSIÇÃO COM AS FOTOGRAFIAS DO CONCURSO NO INSTAGRAM DA 
OASRN 
Exposição com uma selecção das fotografias submetidas no âmbito da 5ª edição do concurso de fotografia 
‘Outro Prisma’, que decorre no Instagram da OASRN - https://instagram.com/oasrn. O Concurso é aberto 
à participação de todos os interessados nos temas da arquitectura e fotografia: arquitectos, estudantes de 
arquitectura, artistas, designers, fotógrafos, jornalista, entre outros. A exposição será itinerante.

10.2.2 MY OWN PRIVATE PHOSPHENES – PATRIMÓNIOS IMAGINADOS
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Exposição que reflecte sobre o esquisso como “utensílio” fundamental no processo criativo do arquitecto. 
Depois de Coimbra, Porto e Lisboa, pretende-se, em 2019, apresentar a exposição noutras cidades.
Trabalhos de Adalberto Dias, Alexandre Alves Costa, Álvaro Leite Siza Vieira, Álvaro Siza Vieira, António 
Cerejeira Fontes, Camilo Rebelo, Fátima Fernandes, Francisco Vieira de Campos, Gonçalo Byrne, Henrique 
Marques, João Luís Carrilho da Graça, João Mendes Ribeiro, João Paulo Rapagão, José Paulo dos Santos, João 
Pedro Xavier, José Mateus, Manuel Aires Mateus, Marta Rocha, Raúl Hestnes Ferreira, Sérgio Fernandez e Telmo 
Castro. Curadoria: Pedro Crisóstomo.

10.2.3 VILLA SAVOYE
Exposição sobre a casa projectada em França pelo arquitecto franco-suíço Le Corbusier, a Villa Savoye, em 
1928, considerada um dos ícones maiores da arquitectura moderna no século XX.

10.2.4 MEMÓRIAS DO TEMPO E DO PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO 
Exposição de fotografia do período em que o arquitecto António Menéres participou no Inquérito à Arquitectura 
Popular em Portugal.

10.2.5 A RUA ÁLVARES CABRAL (1895-1940) - FORMAS DE HABITAR 
Exposição comissariada pela historiadora de arte Maria do Carmo Pires sobre a arquitectura privada da Rua 
Álvares Cabral, onde se localizam as actuais instalações da OASRN, abordando os vários tipos de ocupação da 
rua e tipologias de habitação.

10.2.6 20 ANOS ORDEM DOS ARQUITECTOS
Continuação da iniciativas pelos 20 anos da Ordem dos Arquitectos. Itinerância da exposição O Percurso 
Associativo dos Arquitectos Portugueses.

10.3 PUBLICAÇÕES

10.3.1 LIVRETOS 14 ANOS PRÉMIO FERNANDO TÁVORA
Publicação de uma colecção de livros de viagem das 14 edições do Prémio Fernando Távora realizadas até 
à data. Criado em 2005 pela OASRN em homenagem ao arquitecto Fernando Távora, o Prémio consiste na 
atribuição de uma bolsa de viagem de investigação à melhor proposta apresentada a concurso, selecionada por 
um Júri renovado para cada edição. Pretende-se que cada vencedor publique um livro acerca da sua viagem e 
da investigação feita a partir dela.

10.3.2SEDE DA SECÇÃO REGIONAL NORTE
Publicação sobre o processo de construção do Edifício da Sede.

10.3.4 MAPA AGOSTINHO RICCA
Lançamento da 1ª edição do Mapa Agostinho Ricca

10.3.5 RE-EDIÇÃO DOS MAPAS DA ARQUITECTURA
Re-edição dos mapas Eduardo Souto de Moura, Álvaro Siza Vieira, Fernando Távora, José Marques da Silva, 
Arménio Losa/Cassiano Barbosa

10. CULTURA 
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10.4 LIVRARIA DA OASRN
Dar continuidade à Livraria online, onde estão 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.  

10.5 BIBLIOTECA DA OASRN
Trabalho de implementação da Biblioteca, incidindo sobretudo no tratamento técnico- documental, a fim de 
ser possível disponibilizar aos utilizadores o acesso às colecções de forma organizada.

10.6 CENTRO DOCUMENTAL
Iremos dar início à organização do Centro Documental da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos 
(OASRN) a fim de preservar e disponibilizar o património documental, contribuindo para ressalvar a sua 
memória e a solidez da sua identidade no âmbito da Arquitectura. Terá como competência promover o acervo 
documental, com a intenção de apoiar a investigação quer de carácter institucional, quer de carácter académico 
ou individual.
Ambicionamos a concretização de projectos associados ao Centro de Estudos do projecto Norte 41º - Centro 
de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade, a fim de promover projectos de investigação, formação, 
divulgação e debate sobre temas emergentes na prática profissional.

10.7 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. 

10. CULTURA

OBJECTIVOS SÍNTESE

10.1.6  Mesturas - Encontros Internacionais de Arquitectura Galiza-Portugal
10.2.1 Outro Prisma - Exposição com as Fotografias do Concurso no Instagram da OASRN
10.3.1  Livretos 14 anos Prémio Fernando Távora
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DISCIPLINA 
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No mais absoluto respeito pelas normas estatutárias que definem e balizam as suas competências, o CRDn 
estabeleceu como objectivos para o ano de 2019:

-  Promover sessões de esclarecimento sobre temas de deontologia profissional por vários distritos do país 
• Número de sessões- 4 
• Localidades – Aveiro, Coimbra, Guimarães, Porto
• Datas – 1 sessão por cada trimestre – Março, Maio, Setembro e Outubro 2019
• Intervenientes – Presidente, Vogal, Relator, Assessora Jurídica
- Dinamizar e actualizar a bolsa de relatores do Conselho, através do planeamento e concepção de uma acção 
de formação aos futuros relatores com posterior integração na bolsa;
•  Número de acções - 1
• Formação não certificada – procedimentos definidos pelos Conselhos de Disciplina Regionais Norte e Sul 
• Local – sede OASRN
 - Desenvolver e implementar métodos e ferramentas que potenciem o estudo e a análise estatística dos 
processos; 
- Colaborar na eventual revisão do Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar. 

DISCIPLINA

DISCIPLINA 
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NÚCLEOS 
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ACTIVIDADES A DESENVOLVER 
Segundas Segundas
Tertúlias de Arquitectura a cada 2ª segunda-feira do mês, num total de 10 conferências e aproximadamente 20 
oradores convidados.
Exclusão dos meses de Janeiro e Agosto em 2019

Arquitectura e outras coisas
Artigos de opinião com articulação de outros temas inerentes à arquitectura que divulguem a arquitectura e os 
demais aspectos na região de Aveiro e no panorama Nacional.
Artigos publicados mensalmente nos jornais locais.

Arquitectura Pré-Pos Crises
Exposição itinerante pretende estabelecer a ponte entre a Arquitectura do Pré-Pós crise, numa lógica de 
perceber os contornos da arquitectura nas diversas circunstâncias económicas.
A exposição itinerante pelo distrito de Aveiro que irá à semelhança da exposição anterior percorrer 5 distritos 
da região.

Arquitectura na Viarco? 
Visita à fábrica e Workshop de desenho na Viarco em São João da Madeira com o arq. Telmo Castro.
Duração: 8 horas
Maio de 2019

Formações O.A.
Coordenação de Projecto - Nível 1
Estatuto e Deontologia
Organização de Gabinete
Análise de Patologias Construtivas
Direitos de Autor e Boas Práticas
Direcçao de Obra – Nível 1
Reabilitação de Estruturas de Madeira
Gestão do Tempo

NÚCLEO DOS ARQUITECTOS DA REGIÃO DE AVEIRO (NAAV)

NÚCLEOS 
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NÚCLEO DOS ARQUITECTOS DA REGIÃO DE BRAGA (NARB)

No âmbito do calendário de atividades planeado para o ano 2019, o Núcleo de Arquitetos da Região de Braga 
procurará dar continuidade ao trabalho desenvolvido desde 2014.
 Dentro das ações previstas ambicionamos:
 - 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/obra (edifícios e intervenções na construção da cidade) e sessões de 
apresentação de produto;
- Organizar Tertúlias / Sessões Temáticas “Arquitetos à Mesa”, tendo em particular atenção temas focados na 
sensibilização da sociedade em relação ao arquiteto e a arquitetura, procurando uma interação proativa na 
dinamização dos serviços de Arquitetura e do papel do arquiteto enquanto parte integrante desta;
- Promover uma viagem de arquitetura formativa internacional;
 - 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;
O quadro  que se segue apresenta o resumo da atividade prevista para o presente ano: 

NÚCLEOS 

MÊS ACTIVIDADE ACÇÕES

ABRIL

MAIO

JUNHO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Sessão Técnica
publicar notícia num 

jornal regional

promoção, divulgação, 
organização

Visita internacional /
autor

Sessão Técnica

Visita de autor

Sessão Técnica

Sessão Técnica

Conferência
Sessão Técnica

conferência

Arq. Lego

Tertúlia

promoção, divulgação, 
organização

promoção, divulgação, 
organização
divulgação na Imprensa

promoção, divulgação, 
organização

promoção, divulgação, 
organização

promoção, divulgação, 
organização
divulgação na Imprensa
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NÚCLEO DOS ARQUITECTOS DA REGIÃO DE VISEU (NARV)

JANEIRO  
ARQUITECTURA EM CONTEXTO RURAL   
Moimenta da Beira, Átrio da Câmara  
19/12 a 31 de Janeiro de 2019  

FEVEREIRO
IV CONFERÊNCIA DAS ORDENS  
A comunicação no século XXI: entre as tecnologias 
da verdade e a humanidade  
15 de Fevereiro de 2019 17:30 
Teatro Viriato Viseu  
Orador Principal Convidado pelo NARV: Álvaro Domingues (FAUP)  
Organização: Núcleo de Arquitectos da Região de Viseu e Delegações de Viseu da Ordem dos Advogados, 
Engenheiros e Médicos  
Custo Previsto: 400 EUR (evento confirmado)  

MARÇO
PALESTRA / DEBATE COM DUARTE BELO  
Duarte Belo (Lisboa, 1968). Licenciado em Arquitectura (1991). Paralelamente à actividade  inicial em Arquitectura, 
desenvolve projectos em Fotografia. Expõe individualmente desde  1989, tendo já participado em numerosas 
exposições individuais. Está representado em   diversas colecções públicas e privadas, em Portugal e no 
estrangeiro.   
Evento co organizado com a Delegação de Viseu da Ordem dos Engenheiros  
Custo Previsto: 150 EUR (evento confirmado) 

EXPOSIÇÃO SOBRE ARQUITECTURA RECENTE NA REGIÃO DE VISEU  
Obras realizadas no século XXI na Região de Viseu / Online  Convite / Recolha de Elementos / Montagem  
Custo Previsto: 250 EU

ABRIL
CINEMA 
Premiados Arquiteturas Film Festival 2018  
No âmbito da parceria realizada entre a Secção Regional do Norte / NARV da Ordem dos   Arquitectos e o 
Arquiteturas Film Festival apresentaremos em Abril de 2018 os filmes  premiados em 2018 em Viseu em duas 
sessões:  (sujeito a confirmação)  
Custo Previsto: 1500 EUR (evento patrocinado)    

FILMES A EXIBIR:  
1- Forensic - MELHOR FILME NA CATEGORIA DE EXPERIMENTAL  
2- Spa Architecture of Zawodzie - PRÉMIO NOVOS TALENTOS  
3- Jaar Lamento de Las Imagenes - PRÉMIO DO PÚBLICO  
4- The Hymns of Muscovy, de Dimitri Venkov - MELHOR FILME DE FICÇÃO  

NÚCLEOS 
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5- A Virgem Eterna, de Jorge Suárez-Quiñones Rivas - MENÇÃO HONROSA  
6- Moriyama-San, de Ila Bêka e Louise Lemoine - MELHOR DOCUMENTÁRIO  

MAIO
JANE’S WALK  
Annual festival of free, citizen-led walking conversations inspired by Jane Jacobs  
Viseu, 4 de Maio 2019  
Custo Previsto: 150 EUR 

CINEMA |  Citizen Jane - Battle for the City
Viseu, Maio 2019  
Custo Previsto: 400 EUR    
In 1960 Jane Jacobs’s book The Death and Life of Great American Cities sent shockwaves  through the architecture 
and planning worlds, with its exploration of the consequences of  modern planners’ and architects’ reconfiguration 
of cities. Jacobs was also an activist, who  was involved in many fights in mid-century New York, to stop “master 
builder” Robert Moses  from running roughshod over the city.     Hey Pedro,  We can approve one screening for 
£350, is this OK?  Let me know!  Luke  

FORMAÇÃO  
Honorários em Arquitectura  
Viseu, 13 de Maio de 2019  Quinta da Cruz  
Custo Previsto:  
 
ARQUITECTURA EM CONTEXTO RURAL   
Museu Municipal de Oliveira de Frades  
Custo Previsto: 250 EUR (evento confirmado)    

DEBATE / DOCUMENTÁRIO   
Museu Municipal de Oliveira de Frades (a definir) 

JUNHO   
FORMAÇÃO  
Coordenação de Projecto Nivel 1  
Viseu, 24 de Junho de 2019  Quinta da Cruz

JULHO  
FORMAÇÃO  
Metodologias no Projecto de Execução  
Viseu, 19 de Julho de 2019  Quinta da Cruz    

17.ª FEIRA DO LIVRO DE VOUZELA  
Alameda  Galeria Leituras Inesperadas  
Biblioteca Municipal de Vouzela  
Custo Previsto: 150 EUR 

NÚCLEOS 
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NÚCLEOS 

SETEMBRO 
FORMAÇÃO  

Direitos de Autor  
Viseu, 26 de Setembro de 2019  
Quinta da Cruz  
Custo Previsto:     

OUTUBRO  
TRIENAL DE LISBOA - SEMANA INAUGURAL  
Viagem com inscrição   3 a 5 de Outubro  
Custo Previsto: 250 EUR   
 
ARQUITECTURA EM CONTEXTO RURAL / ARQUITECTURA RECENTE  
Igreja da Misericórdia, Viseu (sujeito a confirmação)  
Antiga Unidade Pedagógica da FAUP  
Custo Previsto: 250 EUR    

DEBATE / DOCUMENTÁRIO   
Viseu   (a definir)    

FORMAÇÃO  
Estatuto e Deontologia  
Viseu, 21 de Outubro de 2019  
Quinta da Cruz  
Custo Previsto:     

NOVEMBRO   
ARQUITECTURA EM CONTEXTO RURAL / ARQUITECTURA RECENTE  
Fundação Lapa do Lobo, Nelas  
Custo Previsto: 250 EUR    

LANÇAMENTO DE CATÁLOGO   
Arquitectura em Contexto Rural  
Fundação Lapa do Lobo, Nelas  
Custo Previsto: 2 500 EUR (evento patrocinado)    

DEZEMBRO  
DEBATE / DOCUMENTÁRIO   
Fundação Lapa do Lobo, Nelas  (a definir)    

JANTAR DE NATAL   
Hotel Grão Vasco, Viseu  
Custo Previsto:  
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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
www.oasrn.orgPLANO DE ACTIVIDADES 2019


