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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.

Inauguração da Nova Sede OASRN 
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1. PRESIDÊNCIA

A carta dirigida aos membros com data de 6 de Janeiro do presente ano tinha como objectivo similar ao 
Relatório de Actividades aqui apresentado, na ausência da realização da Assembleia Regional, a apresentação 
das iniciativas e dos resultados da actividade desenvolvida no ano de 2016 e do triénio que encerrava. Como os 
propósitos e conteúdos dos dois documentos – carta e Relatório de Actividades - são comuns e como forma de 
sublinhar a indelével vontade de dignificar o exercício de prestação de contas aos membros que está associado 
à redacção e à realidade vertida nestes dois documentos, independentemente do desfecho eleitoral, vimos aqui 
reproduzir na íntegra o texto original da carta:

“Assim, o Conselho Directivo Regional Norte (CDRN) vem por este meio apresentar-lhe o balanço do ano que 
findou com um resumo das actividades desenvolvidas pela Secção neste triénio de 2014-2016.

A prestação de contas perante os membros, independentemente da sua localização e disponibilidade para 
participar nos actos convencionados para o efeito, é um mecanismo essencial para a dignificação e transparência 
do exercício democrático e uma forma de aferir o pulsar da instituição que representa todos os Arquitectos do 
Norte de Portugal.

A actual Direcção da SRN, eleita no final de 2013, assumiu como fulcral no seu exercício o escrupuloso 
cumprimento do programa escrutinado e legitimado pelos membros, assumindo uma postura de mudança 
e pró-actividade, com a pretensão de alterar a percepção geral de muitos membros, tantas vezes justificada, 
da Ordem como uma instituição fechada sobre si mesmo e a condição de membro como uma inevitabilidade 
tantas vezes ausente de benefícios para uma larga maioria.

A execução de uma política de reciprocidade e proximidade com o Arquitecto, substanciou-se numa estratégia 
que percorreu 3 eixos:

Os Arquitectos e a Ordem
Os Arquitectos e a Sociedade
Os Arquitectos e a Arquitectura como actividade económica

A execução destes objectivos, associados à herança de pesados dossiers pendentes, a mudanças legislativas 
de fundo e a alguns boicotes injustificados de outros órgãos da Ordem, materializaram-se em acções, das quais 
destacamos as mais relevantes:

- A Construção da Nova Sede. De um investimento de 2'001'306,70€, após a renegociação do financiamento em 
2014 (ver anexo 1), resultou num custo para a SRN de apenas 86'270,63€, estando actualmente já paga;
- A implementação do Cartão de Saúde Ageas/Médis, gratuito para os membros da OASRN;
- O aumento do valor económico da Ordem dos Arquitectos em virtude da acção da Secção Regional Norte 
no processo da Nova Sede, garantido a sustentabilidade económica da Instituição para os próximos anos (ver 
anexo 2);
- A implementação do Portal dos Arquitectos a Norte, num ano, com necessidade de elevado investimento em 
hardware e software. Este projecto, lançado em mandatos anteriores, encontrava-se em estado embrionário;
- Melhores Resultados financeiros agregados de sempre da Secção Regional Norte. (ver anexo 3);
- A Criação do Movimento “Arquitectura por Arquitectos” – na sequência da discussão da Lei n.º 40/2015, com 

Presidente: Cláudia da Costa Santos
Vice-presidente: Alexandre Ferreira
Assessoria: Fátima Alves, Susana Machado e Nuno César Machado



7

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2016

1. PRESIDÊNCIA

um enorme alcance e impacto mediático, atingindo cerca de 250.000 pessoas;
- Anulação dos processos de disciplina e contencioso, devidos a quotas em atraso, priorizando planos de 
regularização em contacto directo com os membros;
- Formação Contínua reformulada e descentralizada, com conteúdos mais direccionados para a profissão e 
necessidades dos membros, realizadas na sede da Ordem em detrimento de alugueres de espaços externos à 
OASRN; 
- A abertura da Bolsa de Formadores a todos os membros, anulando a contratação de membros eleitos como 
formadores;
- Aumento do horário de atendimento, garantindo um período mais dilatado de ligação aos membros que 
solicitem esse serviço;
- Reformulação funcional dos espaços da Nova Sede criando:
- A Sala do Arquitecto, um espaço para os membros reunirem com os seus clientes na Nova Sede;
- O espaço de Coworking na Nova Sede, um espaço de trabalho com todas as condições e morada profissional 
na sede da OASRN;
- A concretização, pela 1ª vez no historial da feira CONCRETA, de os arquitectos exporem em pavilhões próprios 
no espaço central da Feira, com um custo de apenas 50€. O rescaldo da participação dos membros em termos 
de captação de clientes induz à continuação da actividade;
- Estabelecimento do Gabinete de Apoio aos Membros, com o intuito de prestar informações e assessoria técnica 
no âmbito das candidaturas, iniciativas e projectos a fundos públicos nacionais e comunitários. Organização de 
eventos paralelos “Arquitectura em Movimento” e “Instrumentos Financeiros para a Arquitectura”;
- Contribuição activa na revisão do Código da Contratação Pública, que se encontra em curso e de âmbito 
nacional, com posição manifestamente contra parte da redacção original que põe em causa os direitos dos 
Arquitectos e a transparência dos procedimentos;
- Criação de normas e procedimentos para os Núcleos e respectiva articulação com a OASRN, homogeneizando 
o funcionamento das estruturas e possibilidades de autofinanciamento conferindo uma maior autonomia dos 
mesmos;
- Acções culturais mais diversificadas, descentralizadas e com novos protagonistas;
- A criação de eventos anuais: "Archi Summit", “Outro Prisma”, “JIA-Jornadas Internacionais de Arquitectura” 
com projecção Nacional e Internacional;
- Criação do Jornal UGGU para difusão entre os membros Norte. O jornal para além de ser auto financiado, 
aposta na promoção de todos os arquitectos que pretendam contribuir com os seus conteúdos;
- A criação pela SRN do evento anual "Recepção aos Novos Membros", onde se pretende dignificar a entrada na 
instituição dos novos membros na Secção Regional Norte e construir uma relação de proximidade entre estes 
e a OASRN;  
- A criação da acção "Vamos Procurar a Arquitectura", projecto pioneiro com as Escolas, para a sensibilização 
da população mais jovem para a importância da Arquitectura e do trabalho do Arquitecto. Envolvidas mais de 
1.000 crianças, professores e pais; 
- Implementação de Sistema de Gestão da Qualidade certificado, sendo o primeiro órgão da Ordem a obtê-lo;
- Reforço da informação aos estagiários acerca da missão da Ordem dos Arquitectos, numa aproximação ao seu 
novo membro e actualização de todos os processos pendentes de admissão (122), desde 2003;
- Reuniões com o ACT, com o objectivo de concertar uma estratégia comum para protecção e informação das 
condições legais de trabalho e de estágios; 
- Análise de vários Concursos Públicos e consequente tomada de posição através várias formas de sensibilização 
e pressão sobre as Entidades Adjudicantes. Prestação de Assessoria Técnica na organização de Concursos 
Públicos, prestação de Apoio Técnico e divulgação de Comunicados aos membros, nos meios de comunicação 
da OASRN;
- Celebração de 100 novos protocolos comerciais (http://protocolos.oasrn.org) com desconto para os membros 
(segue a vinheta para colocação no Cartão Protocolos). 
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Esta síntese da actividade do triénio apenas aborda de forma genérica a acção da SRN, cujos desafios obrigam a 
uma contínua dinâmica e crescimento da estratégia e acção implementada. Para maior aprofundamento destas 
e outras acções da Ordem, convidamos a consultar os relatórios de actividade, que se encontram disponíveis 
em www.oasrn.org

Em virtude de nos encontrarmos em processo eleitoral, congratulamo-nos pela multiplicidade de listas que se 
submetem a sufrágio, reflexo da nova dinâmica introduzida na Secção Regional Norte da OA.
Apelamos por isso à participação activa de todos os membros no processo eleitoral através do exercício do 
voto, pois dessa forma reforçamos e legitimamos o espirito associativo e o papel da Ordem dos Arquitectos 
perante a Sociedade.”

O NÚMERO DE INSCRIçõES DE MEMBROS - 1998 ATé 2016 

DADOS ESTATÍSTICOS
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O NÚMERO DE MEMBROS POR GéNERO - 1998 ATé 2016
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2.1 PROCESSO DE INSCRIÇÃO A MEMBRO EFECTIVO

Vogal: Eva Oliveira 
Assessoria: Sofia Jacob 

O Conselho Directivo Regional do Norte no ano de 2016, no seguimento da alteração do Estatuto da Ordem 
dos Arquitectos (Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto) assumiu as competências inerentes ao Conselho Regional 
de Admissão do Norte, extinto com a entrada em vigor da alteração estatutária. 

A  5 de Abril de 2016, entra em vigor o Regulamento de Inscrição e Estágio (publicado em Diário de República 
a 4 de Abril de 2016).

Foi continuado o modelo de formação certificada em Estatuto e Deontologia com avaliação do tipo formativa, 
no mesmo formato que começou no ano 2015.

A Formação Profissional a realizar no âmbito da candidatura a membro efectivo da ordem dos arquitectos 
foi alterada durante o ano 2016. Pretendeu-se com a alteração oferecer aos membros estagiários uma maior 
liberdade e responsabilidade na escolha dos temas de formação profissional, e chamar a atenção para a 
importância da formação contínua do arquitecto ao longo do seu percurso profissional.
 
Como forma de estabelecer uma articulação directa entre a oferta existente e o cumprimento do Regulamento 
de Inscrição e Estágio na Ordem dos Arquitectos, o novo modelo de Formação Profissional estabelece que:
 
a) os estagiários poderão escolher formações nas áreas oferecidas pela Ordem dos Arquitectos e certificadas 
pela DGERT, que são: 581 Arquitectura e Urbanismo, 582 Construção Civil e Engenharia Civil. Estas são 
compatíveis com as exigências do Regulamento de Inscrição e Estágio, e estando de acordo com este 
instrumento regulamentar, poderão os estagiários obter a formação na Ordem dos Arquitectos, ou em entidades 
de formação profissional certificadas;

b) de acordo com a estrutura de formação profissional da Ordem dos Arquitectos, os membros estagiários 
terão de realizar no mínimo 21 horas de formação de acordo com o programa e temas selecionados pelas 
Secções Regionais, em calendário flexível, obtendo um certificado profissional habilitante;

c) os membros estagiários deverão efectuar no mínimo 2 formações, uma de cada uma das áreas certificadas 
(581 e 582), identificadas pelas secções regionais;
 
No corrente ano, por força das alterações legais acima descritas, o trabalho de esclarecimento e apoio ao 
Estagiários, Orientadores e Entidades de Acolhimento foi bastante complexo.
Embora o Conselho Directivo Regional do Norte não tenha conseguido que o Conselho Directivo Nacional 
fizesse as alterações ao Regulamento de Inscrição e Estágio de forma a adequá-lo à legislação aplicável e aos 
princípios e procedimentos da Ordem dos Arquitectos, tentou ultrapassar as falhas com a preparação imediata 
de todas as minutas necessárias e definindo internamente procedimentos para minimizar o impacto.

No fim do ano de 2016, já é claro que o Regulamento de Inscrição e Estágio tem falhas e omissões. A sua 
implementação já demonstrou a dificuldade dos intervenientes entenderem os objectivos claros do Estágio 
exigido pela Ordem, e em termos de instrução dos pedidos de inscrição e verificação dos procedimentos.

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl 
E DA QUAlIDADE
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PEDIDOS DE INSCRIçÃO A MEMBRO EfECTIVO
- Através de estágio profissional     
294 aprovados
5 pendentes  (aguardam revisão do plano de estágio)
3 arquivados (a pedido dos próprios)

- Como profissional de país estrangeiro    
5 aprovados

- Pedidos de alteração de estágio   
21 pedidos aprovados 
1 pedido pendente

- Pedidos de conclusão de estágio  
328 pedidos

- Processos com o prazo de termo ultrapassado de acordo com o CPA 
8 arquivados  

2.1.2 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Sofia Jacob, Fátima Alves, Ana Teixeira e Susana Nogueira 

As acções planeadas pelo Pelouro para o ano de 2016 foram globalmente cumpridas.
A base de dados dos membros da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos foi optimizada ao 
nível do software do Gestor de Membros, de forma a permitir a inclusão de dados relativos aos processos 
administrativos, certificação, prática profissional e disciplina, que compatibilize as vantagens de associação 
e visualização da informação, com as necessidades de edição e gestão operativas. Esta acção resultou numa 
melhoria efectiva de todos os instrumentos informáticos de trabalho com a implementação do Gestor de 
Membros, Gestor Documental e Portal dos Arquitectos.

2.1.3 CERTIfICAçÃO PROfISSIONAL 
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob 

De modo a poder responder às solicitações externas de certificação digital dos membros, a SRN sensibilizou o 
CDN e a SRS relativamente à necessidade de implementar a cédula profissional ou certificação via Cartão do 
Cidadão do membro, através do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais, previsto no artigo 51.º da 
Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, e disponibilizou-se a colaborar para atingir esse objectivo, embora não tenha 
sido possível ainda concretizá-lo.

Certificação de arquitectos para exercer funções de Coordenação de Projecto, Direcção de Obra, ou Direcção 
de Fiscalização de Obra, Elaboração de Projectos de Especialidades de Engenharia Específicos e outros 
abrangidos por legislação especial, por tipos de projectos, para Técnico Responsável pela Condução da 
Execução de Trabalhos de Especialidades em obras de classe 6 ou superior.
No ano 2016, foram aprovados um total de 17 pedidos de certificação, verificando previamente os requerimentos 
apresentados, e o cumprimento dos requisitos adequados ao exercício da(s) função(ões) com a análise dos 
currículos e documentos provatórios. Tratamento dos processos, emissão das certidões, e registo nos processos 
individuais dos arquitectos requerentes no Gestor de Membros. 

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA E OPERACIONAl
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2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl E DA 
QUAlIDADE

16 pedidos - Certificação aprovados para o exercício de funções de Coordenador de Projecto;

16 de certificação aprovados para o exercício das cinco funções, Coordenador de Projecto, Director de Obra 
e Director de Fiscalização de Obra, Elaboração de Projectos de Especialidades de Engenharia Específicos, e 
outros abrangidos por legislação especial, por tipos de projectos, para Técnico Responsável pela Condução da 
Execução de Trabalhos de Especialidades em obras de classe 6 ou superior.

No reconhecimento dos arquitectos para a elaboração de Relatórios Prévios nas intervenções urbanísticas em 
imóveis classificados ou em vias de classificação, manteve-se o procedimento implementado e, durante o ano 
2016, houve 5 pedidos de certificação aprovados, verificando-se previamente os requerimentos apresentados, 
e o cumprimento dos requisitos adequados ao exercício da função com a análise dos currículos e documentos 
provatórios.

No 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, no ano 2016 houve 12 pedidos de certificação aprovados, 
verificando-se previamente os requerimentos apresentados e o cumprimento dos requisitos adequados com a 
análise do curriculum e documentos provatórios, ou por conclusão com aproveitamento das necessárias acções 
de formação na área específica de SCIE. 

A Certificação Profissional implicou o tratamento dos processos, emissão da certidão ou certidões específicas e 
sua disponibilização no Portal dos Arquitectos, o registo nos processos individuais dos arquitectos requerentes 
no Gestor de Membros e a comunicação à Autoridade Nacional de Protecção Civil (nos 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).

Suspensão da inscrição na Ordem dos Arquitectos, Cancelamento da inscrição, pedidos de membros para 
Isenção de Pagamento de Quotas

O Estatuto da Ordem dos Arquitectos foi alterado com a publicação da Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto, e 
durante o ano de 2016 entraram foram alterados e entraram em vigor todos os regulamentos da Ordem dos 
Arquitectos, o que implicou a introdução de várias mudanças no tratamento dos processos administrativos, 
designadamente com a alteração dos requerimentos para os vários pedidos e das minutas para os ofícios de 
resposta.
Os documentos /minutas relativas ao Procedimento para os Processos Suspensão da Inscrição, Cancelamento 
da Inscrição e Isenção de Quotas, foram novamente disponibilizados no site da Secção Regional do Norte, na 
página ‘Secretaria’.
Tal como nos anos anteriores, foram efectuados todos os registos relativos aos pedidos (número, motivo e 
período) e optimizados os tempos de resposta.

PEDIDOS DE MEMBROS RECEBIDOS NO ANO 2016
196 pedidos  - Esclarecimento sobre suspensão da inscrição e termo de suspensão recebidos através mensagem 
electrónica ou por telefone 
281 pedidos - Suspensão da inscrição 
167 pedidos - termo do período de suspensão da inscrição 
7 pedidos - Isenção de pagamento de quotas 

Na coordenação dos procedimentos administrativos com o CDN e CDRS foi prosseguido o trabalho já 
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desenvolvido, tendo em vista a uniformização dos procedimentos relacionados com o atendimento e a resposta 
às solicitações dos membros. Foi continuado o levantamento e registo dos procedimentos correntes de modo a 
agilizar as respostas às solicitações. Foram estudadas formas para melhorar a plataforma de Gestão Documental 
já implementada.

Na sequência da publicação e entrada em vigor da Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto, que alterou o Estatuto da 
Ordem dos Arquitectos, foram alterados o Regulamento de Certificação de Inscrição na Ordem dos Arquitectos 
e o Regulamento de Certificação de Qualificações Profissionais Específicas. Os regulamentos foram publicados 
em Diário de República mas não foram implementados pelas duas secções regionais por conterem falhas e 
procedimentos que carecem de alteração.

ACçõES PREVENTIVAS E CORRECTIVAS
Actualmente são recebidas reclamações por escrito que são encaminhadas para o responsável ou assessor do 
pelouro, para resolução, dentro dos procedimentos definidos. Por norma, as reclamações estão relacionadas 
com a falta de pagamento de quotas e o funcionamento do Portal dos Arquitectos. São sempre analisadas caso 
a caso e é sempre dada uma resposta ao membro.
Ocasionalmente são registada queixas/ reclamações no Livro de Reclamações, tratadas da forma definida na 
legislação aplicável.

O serviço de secretaria foi assegurado continuamente das 10h00 às 18h00, quer no atendimento presencial, 
telefónico ou por mensagem electrónica aos membros que solicitaram os serviços da Secção Regional do Norte.

2.1.4 PROCEDIMENTOS E GESTÃO 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima Alves, Susana Nogueira e Ana Teixeira 

No ano de 2016, as acções assumidas pelo pelouro para este sub-tema foram cumpridas.
O trabalho desenvolvido teve em consideração a homogeneização dos procedimentos relacionados com o 
atendimento e a resposta às solicitações dos membros assim como o levantamento e registo dos procedimentos 
correntes de modo a agilizar as respostas às solicitações. 
Deu-se início ao Arquivo Digital das pastas dos membros. 

Alteração do site, na página ‘Secretaria’, de forma a tornar toda a informação relativa aos temas “suspensão e 
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 SRN para tratamento de assuntos administrativos. 

2.1.5 SERVIçOS DE SECRETARIA 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima Alves, Cláudia Almeida, Susana Nogueira, Ana Teixeira 

A mudança para as novas instalações da sede da OASRN, no primeiro trimestre de 2016, implicou uma nova 
dinâmica neste funcionamento, nomeadamente no controlo de acessos a todo o edificado – livraria, cafetaria, 
Cowork, biblioteca, centro documental, a sala do arquitecto, às salas de formação e à área expositiva. Foi 
reforçado o sistema de vigilância interna que vigora após a hora de atendimento ao público das 17h às 24h. Foi 
feito o 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 necessário.
Manteve-se actualizado o documento relativo à Tabela de Preços da secretaria e a monitorização do Livro de 

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl E DA 
QUAlIDADE
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Reclamações. 

2.1.6 PORTAL DOS ARQUITECTOS 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Cláudia Almeida; Marta Fernandes e António Laúndes 

Durante o ano de 2016 o Portal dos Arquitectos, com a aprovação da candidatura, iniciou-se a 3ª fase de 
desenvolvimento nos seguintes pontos: 
- Adequação às alterações que serão introduzidas com a entrada em vigor dos novos Regulamentos; 
- Melhoria e correcção das anomalias detectadas;
- Interacção do utilizador com o Portal dos Arquitectos através da utilização do Cartão de Cidadão e de 
autenticação com Chave-móvel digital; 
- Sistema de Certificação de Atributos Profissionais através do Cartão de Cidadão; 
- Envio de Notificações Automáticas aos Arquitectos Estagiários; 
- Inquéritos Online que permitam à OA monitorizar a profissão, garantindo mais ferramentas para uma regulação 
eficaz da profissão. 

Com o objectivo final de agregar os seguintes pontos:

- Loja online /Gateway de Pagamentos; 
- Repositório de Documentos para a Prática Profissional. 
- Integração entre o Portal dos Arquitectos e a Bolsa de Documentos do Cidadão, permitindo aos membros da 
OA definirem quais os documentos emitidos pela OA que podem ser partilhados na Bolsa de Documentos do 
Cidadão - da responsabilidade da AMA - para consulta por terceiros; 
- Bolsa Internacional de Emprego e de Estágios, onde a OA disponibiliza numa única plataforma as ofertas de 
emprego para Arquitectos e Estagiários, de âmbito nacional e internacional; 
- Bolsa de Peritos; 
- Bolsa de Legislação, actualizada com campo de pesquisa avançada; 
- Votação online, no âmbito de eleições para os órgãos nacionais e regionais da OA, tal como previsto no novo 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 

2.1.7 PARQUE INfORMÁTICO – MUDANçA PARA A NOVA SEDE
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima Alves, Cláudia Almeida, Ana Teixeira e Susana Nogueira 

Relativamente ao ano de 2016, foi organizado todo o equipamento adquirido para a Nova Sede, com 
destaque para a configuração e implementação do novo servidor de AD-DC - controlador de domínio - e 
do Exchange - emails. A transição para a nova sede foi efectuada no período de fim de semana, para evitar 
o encerramento de serviços, com a instalação e configuração no local dos equipamentos, exportação/
importação de toda a informação do sistema antigo para o novo. Devido à complexidade técnica e logística 
desta operação, existiu um espaço temporal de uma semana nos quais se detectaram falhas pontuais no 
suporte e desempenhos serviços. De forma a mitigar as consequências, foi efectuado um acompanhamento 
próximo de todo o sistema, com intervenção e resolução das situações detectadas. 

No ano de 2016, foram adquiridas: 
- 1 licença de IGetmail para o servidor de emails 

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl E DA 
QUAlIDADE
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2.2.1 CONTRATOS
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima Alves e Cláudia Almeida 

Todos os contratos de Fornecimento de Serviços Externos foram analisados de acordo com as necessidades 
da Secção Regional Norte, com constante monitorização dos custos e consequente impacto na gestão 
corrente da OASRN. 

2.2.2 GESTÃO DO PATRIMÓNIO 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Susana Machado e Fátima Alves 

Deu-se continuidade de uma manutenção preventiva do edifício da sede na Rua D. Hugo, sendo elaborado 
um prévio diagnóstico ao edifício, quando os serviços se deslocaram para a Rua Álvares Cabral.
Após várias tentativas de conversação entre a OASRN e a Câmara Municipal do Porto, a chave foi entregue à 
Câmara Municipal do Porto em Setembro.
As instalações localizadas na Rua da Restauração foram igualmente entregues ao senhorio no final do mês de 
Abril, conforme o previsto pela OASRN. 
O espólio foi deslocado para o arquivo da Rua Álvares Cabral.
Com a transferência dos serviços para a Sede na Rua Álvares Cabral, foi necessário implementar uma política 
de monitorização e manutenção do edifício. 

2.2.3 GESTÃO DOS ESPAçOS DA NOVA SEDE – NOVAS VALÊNCIAS 
Assessoria Biblioteca e Centro documental: Lígia Sampaio 
Assessoria Salas de Formação: Joana Silva e Mário Jesus 
Assessoria Espaço Expositivo: Adriana Castro 
Assessoria Cowork e Sala do Arquitecto: Fátima Alves, Susana Nogueira e Ana Teixeira 

Biblioteca e Centro Documental – o trabalho a desenvolver para a inventariação de publicações e fotografias, 
as obras literárias, obras de arte e documentos pertencentes ao espólio da OASRN, foi iniciado com o 
investimento na capacitação dos recursos humanos. O restante investimento, dado o seu elevado impacto 
financeiro, ainda se encontra em fase embrionária, assim como a preparação e catalogação de todo o espólio 
para integrar o Centro de Documental. 
A utilização dos espaços disponíveis - as Salas de Formação, o Espaço expositivo, o Cowork – Norte 41º e a 
Sala do Arquitecto – esteve ligada à estratégia de inclusão e abertura aso Arquitectos e sociedade civil que 
se pretende fomentar neste edifício, com dinâmicas culturais e formativas internas ou promovidas pelos 
membros e outras entidades ligadas ao campo de acção mais alargado do sector da Arquitectura. Iniciativas 
de apoio aos membros efectivos da OASRN e sociedades de profissionais de arquitectura, através da 
disponibilização de espaço de trabalho partilhado bem como a diversos serviços e soluções integradas, com 
o objectivo de alavancar e auxiliar o processo de desenvolvimento e consolidação dos projectos e actividades 
dos Arquitectos.

2.2.4 ACTUALIZAçÃO DOS SISTEMAS DE INfORMAçÃO 
Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Fátima Alves e Susana Machado 

Foi dada continuidade à assistência técnica preventiva ao parque informático, assim como a implementação 
de todas as melhorias necessárias ao seu bom desempenho, assim como a respectiva formação para os 

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl E DA 
QUAlIDADE
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órgãos do CDRN e Assessoras. 

2.3. GESTÃO DA QUALIDADE 

Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Sofia Jacob 

No ano 2016 foi iniciado o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo 
ISO9001:2015, com o intuito de melhorar e organizar as práticas internas na Secção Regional do Norte. O 
processo não foi concluído durante o ano por atrasos motivados pela mudança de sede da SRN, que obrigou 
à revisão de todos os modelos entretanto preparados que continham a morada anterior, e pela alteração de 
todos os regulamentos da Ordem dos Arquitectos que conduziram a alterações significativas em vários pro-
cessos e procedimentos.
Ao longo do ano de 2016 foram preparados os 136 modelos e minutas de documentos e documentos de 
registo (MO), 11 Instruções de Trabalho (IT), 8 Procedimentos Operacionais (PRO) e 21 Procedimentos Gerais 
(PGQ).
Dentro do trabalho desenvolvido neste pelouro, todos os documentos utilizados já são os adequados de 
forma a garantir a certificação dos serviços prestados e da Secção Regional do Norte. 

A Política da Qualidade da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos assenta 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.

2. GEStãO ADMINIStRAtIVA, OPERACIONAl E DA 
QUAlIDADE
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3. GEStãO FINANCEIRA 

Inauguração da Nova Sede OASRN 
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3. GEStãO FINANCEIRA 

Com este Relatório conclui-se o triénio de 2014-2016 tendo a SRN apresentado como Resultados Líquidos para 
o ano de 2014 o valor de 47’821,00€, em 2015 o valor de 118’226,99€ e em 2016 o valor (provisório) de 8’461,49€. 
Reconhecendo o Orçamento como um instrumento político poderá ser afirmado que as orientações seguidas 
pela direcção da SRN, durante o triénio que se encerra, se verificaram ser as mais assertivas. Estes resultados 
tendo em consideração o contexto económico e o momento que a SRN atravessou, com Investimentos 
estruturais avultados (construção da Nova Sede, implementação do Portal do Arquitecto), configuram um 
cenário muito positivo, podendo com toda a certeza afirmar-se que são os melhores resultados de sempre da 
SRN. No caso específico da Construção da Nova Sede, acresce ainda, o enorme contributo para o aumento 
de 95% nos Activos fixos Tangíveis da Ordem dos Arquitectos (1’680’994,00€ de 2013 para um valor de 
3’345’123,21€ em 2015).

A Gestão Financeira da SRN estruturou os seus Orçamentos como reflexo das actividades previstas para cada 
ano. Estas propostas foram entregues e discutidas com os restantes Conselhos da Ordem dos Arquitectos 
(CDN e SRS). As propostas de Orçamento da SRN (2014 e 2015) não foram acolhida nas reuniões plenárias 
de CDN por existirem valores referentes a actividades da SRN com as quais os restantes conselhos não 
concordavam por questões meramente políticas. Assim, a SRN, viu os Orçamentos de 2014 e 2015 serem 
adulterados e manipulados unilateralmente sem que para tal tenha dado a sua anuência. A SRN, no entanto, 
trabalhou os exercícios desses anos com os seus Orçamentos (não desvirtuados) no sentido de cumprir o que 
estava estipulado nos seus Planos de Actividades.

No período de 2016, o valor do Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 
ascendeu a 126’957,83€, tendo obtido um Resultado Liquido de 8’461,49€ (valores provisórios e ainda por 
validar junto do Conselho Fiscal e Assembleia de Delegados) que espelham o exercício do ano como resultado 
da actividade da SRN. Assim, verifica-se que a receita estrutural apresenta valores (845’645,29€ Proveitos 
de Estrutura e Admissão) melhor do que o previsto (820’158,13€ no Orçamento), valores capazes de suportar 
o regular funcionamento e atribuições estatutárias da SRN. As demais actividades assentam no princípio do 
autofinanciamento, recorrendo a receitas extraordinárias. 

A Gestão Financeira canalizou uma parte da sua actividade de 2016 para a tentativa de reduzir os valores das 
quotas em atraso. Foram alinhadas estratégias de relacionamento mais directo com os membros para que se 
pudesse potenciar a regularização dos valores em dívida referente às quotas, uma vez que estas representam 
parte substancial da receita estrutural da SRN.
Deste modo, foram renunciados os contratos com os escritórios de Advogados (CSA e Delgado & Associados) 
tendo os seus processos regressado á Gestão Financeira que optou por se relacionar directamente com os 
membros no sentido de articularem mecanismos de resolução de quotas em atraso. A SRN passou a informar 
directamente os membros e a realizar acordos de pagamento para os valores em divida.

Verificou-se, ainda, em 31/12/2016 um forte impacto do número de suspensões que são solicitadas junto dos 
serviços da SRN (277 membros) contrariadas apenas pelo número de termos de suspensão (163 membros) 
e pelo número de inscrições como membros efectivos (342 membros), ajudando ao equilíbrio do atrás 
apresentado.

No fim do ano 2016 a SRN conta com:

Vogal: António Laundes
Assessoria: Lídia Meireles e Cláudia Almeida  

3.1 GESTÃO FINANCEIRA 
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7125 - Membros Activos  
6671  - Membros quotas em dia             
1440 - Membros quotas em atraso
117 - Membros em PRQ 
14 - Membros Honorários
2107 - Membros Não Activos
88 - Membros Isentos   
2019 - Membros suspensos

CONSTRUçÃO DA NOVA SEDE DA SRN
Tendo, o triénio 2014-2016, sido marcado pela Construção da Nova Sede da SRN concluindo um processo 
que teve início em 2003 com a aquisição dos imóveis de Alvares Cabral e que culminou com o arranque da 
construção em 2014, conclusão da Obra em 2015 e Mudança e Inauguração em 2016, importa referir alguns dos 
valores implicados.
Conforme se verifica com o quadro abaixo, a SRN conseguiu concluir este investimento com um custo de 
86’270,63€.

Em relação à operação com a obra da Nova Sede, a SRN tem todos os valores referentes às suas despesas 
totalmente saldados.

Em Junho de 2015 foi contraído um financiamento a curto prazo (3 meses) junto do BCP no valor de 85% de 
844’312,31€ (717’665,46€). Este financiamento tornou-se necessário uma vez que a SRN foi informada pela 
CCDR-N que a partir desse momento já não iria permitir que fossem efectuados pagamentos contra factura, 
mas sim e apenas, como reembolso das despesas realizadas. Com isto foi necessário permitir que a SRN 
“alavancasse” estes valores para poder concluir a execução da obra. Esta proposta foi aprovada em CDN e teve 
um custo total de 2’553,08€ de comissões, despesas e juros.

Em 20/7/2015 foi encerrado o financiamento sem que tenha havido qualquer outro custo adicional. Com isto foi 
possível pagar aos fornecedores e entretanto solicitar, junto da ON2, os valores referentes às despesas. 
A operação de financiamento encontra-se encerrada e os relatórios finais já foram todos entregues à entidade 
financiadora.

Assim, 2016, foi o ano da mudança de instalações da Rua de D. Hugo para a Rua Alvares Cabral, o ano em que se 
inaugurou a Nova Sede e o ano em que a SRN teve de se adequar às novas exigências estruturais da gestão do 
novo Edifício. Esta gestão deverá ser constante e a implementação de melhorias e adaptações para minimizar o 
impacto financeiro deverão fazer parte das prioridades para o próximo ano.

Assim, a Gestão Financeira, poderá considerar que se encontra realizado o seu Plano de Actividades do triénio 
2014-2016, que os resultados demonstram a eficiência das orientações tomadas no início do mandato e que 
fica encerrada uma fase da história da SRN. A SRN demonstrou ter capacidade de ser sustentável e de poder 
continuar a crescer. Com o “fecho” deste ano abre-se uma nova fase da vida da SRN que teve início com a 
inauguração, em 2016, da Nova Sede da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.
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RESULTADO ExECUÇÃO ORÇAMENTAL - OASRN
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Inauguração da Nova Sede OASRN 
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4.1 COMUNICAÇÃO 

A aposta do Pelouro da Comunicação para o triénio 2014-2016 passou pela afirmação da OASRN nas plataformas 
digitais com o objectivo de aproximar a OASRN do público, de conduzir a informação à sociedade e não confiar 
que a sociedade procurasse a OASRN.
Neste âmbito optou-se pela presença constante nas redes sociais com forte destaque para o Facebook, 
Instagram e Twitter. Em 3 anos o número de seguidores aumentou exponencialmente o que permitiu uma 
melhor integração e proximidade da OASRN com a sociedade, fruto do incremento e alcance nas redes sociais. 

Nesta constante tentativa de melhorar a comunicação, foram criados sites temporários de modo a responder às 
exigências mínimas, o que actualmente não era exequível pela falta de um único site capaz de englobar todas as 
necessidades. Esta incapacidade será resolvida com a finalização do novo site da OASRN. Um site que irá ter a 
capacidade de compilar num único espaço todas as necessidades da SRN e consequentemente alterar a forma 
de comunicar. Neste momento o novo site encontra-se na fase de programação e prevê-se a sua conclusão no 
primeiro semestre de 2018.

Neste triénio manteve-se a aposta no envio do mensageiro. Uma newsletter semanal com as principais noticias 
da SRN, parceiros e actualidade.
As bases de dados foram constantemente actualizadas, foram eliminados emails inactivos ou incorrectos, 
optimizando a comunicação.

Em 2016, a iniciativa Outro Prisma através da rede social Instagram foi mais uma vez bastante participada, foi 
lançado o jornal UGGU, jornal sustentado exclusivamente pelas receitas de publicidade, para permitir que a 
comunicação não se fixe apenas no digital, ampliando o número e diversidade de meios ao dispor da OASRN 
e seus membros. O envio do Jornal é efectuado através dos CTT para as caixas de correio dos membros, 
parceiros, Camaras Municipais, escolas, museus, meios de comunicação social e outras instituições. Esta forma 
de comunicar voltará em 2017.

A colaboração entre Pelouros foi uma constante no qual a Comunicação teve uma estreita ligação na preparação 
e divulgação do trabalho desenvolvido e no envio de notas de imprensa das diversas iniciativas da OASRN.

4.2 CULTURA

Em 2016, a aposta cultural da SRN procurou seguir a linha programática definida para o triénio 2014-2016 
através de actividades diversificadas e que enquadrassem os eixos estratégicos estabelecidos em 2014: o eixo 
educativo, o profissional e o social.

Num triénio de elevado investimento e priorização de recursos para a construção da Nova Sede, implementação 
e desenvolvimento do Portal dos Arquitectos, no cartão de saúde gratuito para os membros, na modernização 
dos equipamentos administrativos e num contexto de crise e de contracção do investimento das empresas 
em publicidade e patrocínios foi, com enorme esforço que o Pelouro da Cultura conseguiu implementar um 
programa intenso, plural segundo objectivos e critérios concretos permitindo que novos protagonistas tivessem 
a oportunidade de contribuir para promoção e divulgação da arquitectura através de novas visões quer 
nacionais quer internacionais. Ao longo destes três anos mais de 150 arquitectos, políticos, designers, jornalistas, 
engenheiros, advogados, fotógrafos e muitos outros das mais variadas profissões tiveram a oportunidade de 

Vogal: Pedro da Rocha Vinagreiro
Assessoria da Comunicação e Cultura: Isabel Santos Silva e Adriana Castro

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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participar nas iniciativas promovidas pela OASRN.
Este dinamismo só foi possível através de um esforço contínuo e da constante entreajuda, num clima saudável 
de colaboração, dos restantes elementos do Conselho Directivo e outros órgãos sociais SRN, dos quais se 
destacam os arquitectos Hugo Pinho Santos e Renato Costa e também do profissionalismo e dedicação dos 
assessores da OASRN, sendo justo sublinhar o trabalho da assessora da cultura, Adriana Castro.

Neste cenário foram criadas neste triénio as seguintes actividades; a Cerimónia de Recepção aos Novos Membros 
(2014), Jornadas Internacionais de Arquitectura (2014), Outro Prisma (2014), Archi Summit (2015), Vamos 
Procurar a Arquitectura (2015), My Own Private Phosphenes (2015), Mesturas (2015) Estaleiro Aberto (2015), 
Glocal Settings (2015), Desenhar por Palavras (2015), Mapa Fernando Távora (2016), Bolsas de Investigação 
“Cidade e Arquitectura (2016), Ciclo de sessões Informalizar (2016), Ciclo de debates O Direito à cidade (2016), 
III e IV Semana de Reabilitação Urbana do Porto, Jornal UGGU (2016), Arquitectos à Mesa (2016), Exposição 
Nova Sede (2016), participação na Feira do Livro (2016). Muitas destas iniciativas foram pensadas para ter 
continuidade e algumas delas já vão na 3ª edição. Outras iniciativas pensadas por direcções anteriores tiveram 
uma edição no inicio deste triénio como o Porto Poetic. O Prémio Fernando Távora e o Arq Out continuaram 
a fazer parte do programa cultural, no seguimento de uma avaliação criteriosa e ponderada das iniciativas 
precedentes.

Neste período ficou por finalizar a publicação do livro “10 anos do Prémio Fernando Távora”, mas estão lançadas 
as bases ao ter sido realizado neste ultimo ano a recolha de textos e imagens junto dos vencedores. O Jornal 
UGGU lançado a meio do último ano e por ainda não estar implementado junto dos membros ficou em stand-by 
nos números de Outubro e Janeiro pela proximidade do processo eleitoral muito participado e se querer evitar 
qualquer percepção de interferência no mesmo. Neste caso o Jornal prosseguirá em 2017.

Findo o triénio e após grande exigência é com satisfação que se sente que os objectivos iniciais foram 
globalmente cumpridos e que se perspectivam sinais de melhoria para o país e consequentemente para a 
arquitectura portuguesa, para a profissão e actividade cultural associada à Arquitectura.



28

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2016

CULTURA LISTAGEM DAS INICIATIVAS ORGANIzADAS EM 2016   

4. COMUNICAçãO E CUltURA 

Cerimónia de Recepção aos Novos Membros
29 de Janeiro de 2016, sexta-feira, 21h30
Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto
Assistência: 400 (aproximadamente)

No dia 29 de Janeiro de 2016, sexta-feira, decorreu, às 
21h30, no Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto, a 
segunda edição da Cerimónia de Recepção aos Novos 
Membros da OASRN.

Esta Cerimónia é organizada com o intuito de dar as 
boas-vindas aos membros que se tornaram efectivos 
durante o ano de 2015, fomentando a sua integração 
na vida profissional.

Organização: CDN – Conselho Directivo Nacional da 
Ordem dos Arquitectos; OASRN 

Lançamento do Mapa Fernando Távora
14 de Março de 2016, 2ª feira, 18h30
Fundação Marques da Silva, Porto
Assistência: 90 (aproximadamente)

No dia 14 de Março foi lançado o Mapa Fernando 
Távora, uma edição da OASRN, Câmara Municipal do 
Porto e Fundação Marques da Silva. Esta iniciativa 
aconteceu na Casa-Atelier José Marques da Silva e 
contou com a presença dos arquitectos Carlos Martins, 
ex-colaborador de Fernando Távora, e Jorge Figueira, 
crítico e Professor, com vários textos publicados sobre 
o trabalho de Fernando Távora.

O Mapa Fernando Távora assinala um conjunto de 
48 obras do arquitecto localizadas na zona Norte do 
país, construídas no período compreendido entre 1952 
e 2004. Editado em português/inglês e espanhol/
francês, com uma tiragem de 4.000 exemplares, 
o Mapa está disponível na secretaria da OASRN, na 
Fundação Marques da Silva e nos postos de Turismo 
da cidade do Porto.

Organização da sessão: OASRN; Fundação Marques 
da Silva – FIMS
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Prémio Fernando Távora
Anúncio do Vencedor da 11ª edição
Conversa entre Olga Roriz e Mónica Guerreiro, sua 
biógrafa
4 de Abril de 2016, segunda-feira, 22h00
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Assistência: 50 (aproximadamente)

No dia 4 de Abril de 2016 foi anunciado o Vencedor 
da 11ª edição do Prémio Fernando Távora: arquitecta 
Maria Neto, com a proposta “As cidades invisíveis de 
Dadaab”.

O anúncio foi efectuado pela Dra. Maria José Távora, 
membro do Júri desta edição e filha do arq. Fernando 
Távora. Na sessão estiveram também presentes os 
restantes elementos do Júri: arquitectos Daniel Couto, 
Inês Lobo (indicada pela Casa da Arquitectura), 
Cláudia Costa Santos (em representação da OASRN) 
e a coreógrafa Olga Roriz, que presidiu ao Júri e 
protagonizou uma conversa com Mónica Guerreiro, 
sua biógrafa.

Na viagem, Maria Neto estudará cinco campos de 
refugiados na cidade queniana de Dadaab.

Organização: OASRN
Parceria: Câmara Municipal de Matosinhos; Casa da 
Arquitectura

Bolsas de Investigação “Cidade e Arquitectura: 
Cidade e Património Arquitectónico do Séc. XX: 
1910-1974”
Exposição com os trabalhos finais
18 de Maio a 30 de Junho de 2016
Sede da OASRN, Porto
Horário: Segunda a Sexta-feira, 10h00-18h00
Visitantes: 237 (aproximadamente)

Exposição com os trabalhos dos 10 Bolseiros que 
participaram na 2ª edição do Programa Millennium 
de Bolsas de Investigação na Área da Cidade e da 
Arquitectura “Cidade e Património Arquitectónico do 
século XX: 1910-1974”.

O Júri, constituído por Ricardo Carvalho, Presidente 
Executivo da Fundação da Juventude; Ana Vieira, 
da Ordem dos Arquitectos; Álvaro Domingues, 
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Geógrafo e Professor e Investigador na FAUP; João 
Rafael Santos, Professor e Investigador na FAUL; Rui 
Correia, Professor e Investigador na ESG, atribuiu as 
Bolsas de Investigação aos trabalhos de investigação 
apresentados por João Maia e Silva (Caldas da Rainha), 
Rodrigo Gaspar (Cascais), Ana Carolina Sumares 
(Funchal), Tiago Farinha Rodrigues (Figueira da Foz), 
Tiago Cruz (Vila da Feira), Filipe Neto e João Quinas 
(Mação), Júlio Senra (Maia), André Prata (Oliveira de 
Azeméis), Daniela Ribeiro (Porto) e Joana Barbedo 
(Vila de Rei). 

O Programa Millennium de Bolsas de Investigação na 
Área da Cidade e da Arquitectura, com mecenato da 
Fundação Millennium BCP, é uma iniciativa da Fundação 
da Juventude, contando com a parceria da Ordem dos 
Arquitectos e suas Secções Regionais (Norte e Sul). 
Trata-se de um Programa de Bolsas de Investigação 
destinado a jovens arquitectos para a realização de um 
trabalho inédito de investigação, tendo como objecto 
de estudo o património arquitectónico dos municípios 
acima referidos.

Organização: Fundação da Juventude
Parceiro Científico: OA, OASRN, OASRS
Mecenas exclusivo: Fundação Millennium BCP
Municípios parceiros: Caldas da Rainha, Cascais, 
Figueira da Foz, Funchal, Mação, Maia, Oliveira de 
Azeméis, Porto, Santa Maria da Feira, Vila de Rei

Vamos Procurar a Arquitectura – 2ª edição
Exposição
9 de Junho a 3 de Julho de 2016
Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto
Horário: Terça-feira a Domingo, 10h00 - 18h30 Entrada 
livre
Visitantes: 1.329

Exposição com os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito da acção de sensibilização ‘Vamos Procurar 
a Arquitectura’, dirigida a todas as instituições de 
ensino da região Norte 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 
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lugares.

A edição 2015/2016 contou com a participação do 
Agrupamento de Escolas Amadeo Souza Cardoso 
(Amarante), Agrupamento de Escolas Francisco 
de Holanda (Guimarães), Agrupamento de Escolas 
Gomes Monteiro (Boticas), Agrupamento de Escolas 
de Perafita, Escola Básica de Paços de Ferreira e 
Escola Profissional CISAVE (Guimarães).

Trabalhos premiados:

Pré-escolar: Agrupamento de Escolas Amadeo 
de Souza Cardoso/ Jardim de Infância de Estrada 
(Amarante), turmas 1 e 2 - desenhos de observação e 
maqueta de um escorrega com cabeça de dinossauro

1º Ciclo: Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro 
(Boticas), 2º ano, turma B – vídeo 

2º Ciclo: E.B. 2/3 de Paços de Ferreira, 5º ano – 
desenhos de observação em aguarela

Ensino Secundário:
7º ao 9º ano: Agrupamento de Escolas de Perafita 
(Matosinhos), 7ºB e D; 8ºA, B, C e D – desenhos de 
observação do Aeroporto Francisco Sá Carneiro

10º ao 12º ano: Agrupamento de Escolas Francisco de 
Holanda (Guimarães) – jogos didáticos e vídeo

Organização: OASRN/Norte 41°
Parceria: Museu Nacional de Soares dos Reis; Círculo 
Dr. José de Figueiredo - Amigos do MNSR

Archi Summit 2016
7 a 9 de Julho de 2016
Antigo Matadouro Industrial do Porto
Assistência: 1.000 (aproximadamente)

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos 
- OASRN e a Modal Creativity promoveram, nos dias 7, 
8 e 9 de Julho de 2016, no Antigo Matadouro Industrial 
do Porto, a segunda edição do ARCHI SUMMIT. Ao 
longo de três dias houve espaço para conferências, 
workshops, exposições, mostra de materiais, mesas 
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redondas, visitas guiadas, entre outras actividades.

Organização: OASRN; Modal Creativity
Parceria: Câmara Municipal do Porto

Desenhar por palavras
1 de Agosto a 31 de Dezembro de 2016

A OASRN desafiou os seus membros a partilharem 
conhecimentos, experiências, reflexões e opiniões 
através da submissão de artigos de opinião sobre um 
tema único: Arquitectura. Os artigos seleccionados
foram publicados nos meios de comunicação da 
OASRN – Facebook e Mensageiro.

Seminário 'A Cidade Informal – Estratégias de 
Inclusão'
23 e 24 de Setembro de 2016
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 140 (aproximadamente)

A OASRN associou-se às Jornadas Europeias do 
Património 2016 com a organização do Seminário ‘A 
Cidade Informal – Estratégias de Inclusão’, que decorreu 
nos dias 23 e 24 de Setembro, na sede da OASRN, 
Porto, tendo como objectivo principal promover 
uma reflexão alargada em torno da regeneração e 
reabilitação dos centros das cidades, compreender e 
reflectir sobre a origem dos fenómenos e análise dos 
novos instrumentos legais disponíveis.

Organização: OASRN/Norte 41°

ARQ OUT 2016 - Mês da Arquitectura (5ª edição)
Mês de Outubro de 2016
Assistência: 5.500 (aproximadamente)

Dando continuidade à iniciativa lançada em 2011, a 
OASRN promoveu a 5ª edição ARQ OUT, alargando 
as comemorações do Dia Mundial da Arquitectura 
(primeira segunda-feira de Outubro) a todo o restante 
mês. Esta 5ª edição ARQ OUT incluiu diversas iniciativas 
– exposições, colóquios, debates, visitas guiadas – 
realizadas por colectivos institucionais, associativos 
e outros, de natureza mais espontânea, que, fora do 
âmbito institucional, começam a estabelecer uma 
interessante teia criativa na região. 
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A edição de 2016 integrou 24 eventos. 

Coordenação da edição: OASRN

Prémio Fernando Távora
Conferência da Vencedora da 11ª edição, Maria Neto
Lançamento da 12ª edição
3 de Outubro de 2016, Segunda-feira, 22h00
Salão Nobre da C. M. de Matosinhos
Assistência: 90 (aproximadamente)

No dia 3 de Outubro, segunda-feira, a arquitecta Maria 
Neto, vencedora da 11ª edição do Prémio Fernando 
Távora, apresentou a conferência “As cidades 
invisíveis de Dadaab”, sobre a viagem de investigação 
que realizou, no âmbito deste Prémio, a cinco campos 
de refugiados na cidade queniana de Dadaab.

Nesta sessão foi também lançada a 12ª edição 
do Prémio, com abertura das candidaturas e 
apresentação dos elementos do Júri, que será 
constituído pelo artista urbano Alexandre Farto 
(Vhils), pelos arquitectos Florindo Belo Marques, 
Nuno Mateus (indicado pela Casa da Arquitectura), 
Marta Fernandes (em representação da OASRN) 
e, também, pelo Dr. Victor Branco (designada pela 
família do Arquitecto Fernando Távora).

Esta conferência integrou a programação das 
Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura.

Organização: OASRN
Parceria: Câmara Municipal de Matosinhos; Casa da 
Arquitectura

Ciclo de sessões InFormalizar
01, 08, 22 e 29 de Outubro de 2016, Sábados, 15h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 100 (aproximadamente)

Ciclo de sessões programado pelo Norte 41° e que 
surgem na sequência do Seminário "Cidade Informal 
- Estratégias de Inclusão", realizado em Setembro. 
Este Ciclo visa dar continuidade à discussão entre 
profissionais de arquitectura, planeadores, dirigentes 
e todos os interessados nas questões do controlo 
urbanístico e ordenamento do território relacionadas 
com as origens dos fenómenos de ilegalidade, a 
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informalidade e o sistema de planeamento actualmente 
em vigor e a actuação do arquitecto como técnico 
interveniente nos processos de legalização. As sessões 
apresentaram exemplos concretos de experiências 
de intervenção em espaços edificados informais e de 
como as diferentes metodologias podem desencadear 
processos de regeneração física e social.

1 de Outubro, 16h30
“Programa Bip-Zip – Uma estratégia de desenvolvimento 
local em Lisboa” 
por Paula Marques, Vereadora do Pelouro da Habitação 
e Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de 
Lisboa

“Os Bairros da Prodac Norte e Prodac Sul”
por Tiago Mota Saraiva, Arquitecto/ Ateliermob
 
8 de Outubro, 16h30
“Social Co-Building Lab”
por Samuel Kalika Director da Critical Concrete e.V. e 
Pedro Cavaco Leitão, Arquitecto

“Reabilitar para rehabitar - Ilha na Rua de S. Vítor”
por Bernardo Amaral, Arquitecto

22 de Outubro, 16h30 
“Extensão universitária em bairros auto-produzidos: 
experiência do Gestual (Ciaud-Faul)”
por Isabel Raposo, Professora Doutora na Faculdade 
de Arquitectura/ULisboa 

“Arquitectura Colaborativa em cenários de Urbanismo 
de Proximidade”
por Gonçalo Folgado, arquitecto

22 de Outubro, 15h00 
“Bairro do Riobom/Fontainhas - Projecto de 
intervenção”

Coordenadores: André Cerejeira Fontes, Arquitecto, 
Imago/ Lahb; Fernando Matos Rodrigues, Antropólogo, 
Director do Lahb /CICS.Nova; Manuel Carlos Silva, 
Sociólogo, CICS.Nova_UMinho e Coordenador do 
Lahb
Autor de projecto: António Cerejeira Fontes, arquitecto, 
Imago-Lahb
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José Gigante, Arquitecto; João Carreira, Arquitecto

Organização: OASRN/Norte 41°

Mesturas, encontros internacionais de Arquitectura 
Galiza-Portugal | 2ª edição
Reabilitação e Intervenções no Património
7 e 14 de Outubro de 2016, Sextas-feiras, 19h00
Sede da OASRN, Porto

A OASRN e as delegações de Vigo, Pontevedra e 
Ourense do COAG - Colégio Oficial de Arquitectos 
da Galiza organizaram a 2ª edição das jornadas 
"Mesturas, Encontros Internacionais de Arquitectura 
Galiza-Portugal". 

Com o tema "Reabilitação e Intervenções no 
Património", as jornadas pretenderam divulgar a 
arquitectura feita Portugal e na Galiza, fomentando 
o intercâmbio de projectos e experiências entre 
a arquitectura dos dois países. Estes encontros 
procuraram também constituir um momento de 
debate que permitisse 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. 

Esta iniciativa foi comissariada pelos arquitectos Tiago 
do Vale (PT); Jose Jorge Santos e Jose Carlos Mera 
(ES). 

7 de Outubro, sexta-feira, 19h00
Elizabeth Abalo e Gonzalo Alonso (Abaloalonso 
Arquitectos) 
Celestino García Braña
Assistência: 30

14 de Outubro, sexta-feira, 19h00
Perfecto Cendón e F. Javier Vázquez (Cendón-Vázquez 
Arquitectos) 
Manuel Gallego Jorreto
Assistência: 33

Organização: OASRN; delegações de Vigo, Pontevedra 
e Ourense do COAG - Colégio Oficial de Arquitectos 
da Galiza
Comissariado: Tiago do Vale, Jose Jorge Santos e 
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My Own Private Phosphenes
Patrimónios Imaginados
2 a 30 de Outubro de 2016
Museu Nacional de Soares dos Reis – Sala das Pedras
Visitantes: 1.649

Esta exposição, comissariada pelo arq. Luís Pedro 
Crisóstomo, surge como uma vontade de afirmação 
e testemunho continuado do esquisso, da sua 
importância e repercussão multidisciplinar na obra 
construída e da sua validação como “utensílio” 
fundamental no processo criativo do arquitecto. 

Após a primeira apresentação em Coimbra, com 
trabalhos de Adalberto Dias, Álvaro Siza Vieira, 
António Cerejeira Fontes, Camilo Rebelo, Francisco 
Vieira de Campos, Henrique Marques, João Mendes 
Ribeiro, João Pedro Xavier, José Paulo dos Santos, 
Raúl Hestnes Ferreira e Telmo Castro, a exposição foi 
mostrada no Porto numa versão alargada, contando 
também com a participação de Alexandre Alves 
Costa, Álvaro Leite Siza Vieira, Fátima Fernandes, 
Gonçalo Byrne, João Luís Carrilho da Graça, João 
Paulo Rapagão, José Mateus, Manuel Aires Mateus, 
Marta Rocha e Sérgio Fernandez.

Organização: OASRN
Curadoria e instalação: Luís Pedro Crisóstomo 
Parceria: MNSR – Museu Nacional de Soares dos Reis; 
Círculo Dr. José de Figueiredo – Amigos do MNSR

O Direito à Cidade - Ciclo de debates a propósito da 
revisão do PDM do Porto
15 de Outubro'16 - 11 de Março'17, Sábados, 15h00
Sede da OASRN, Porto

Estando o Plano Director Municipal do Porto em 
revisão desde Março de 2015 (conforme Aviso n.º 
4898/2015 publicado no Diário da República, 2.ª série, 
N.º 87, de 6 de Maio de 2015), a organização deste 
ciclo decorre da premência de debater, de forma 
aberta, participada, fundamentada e atempada, os 
temas que de algum modo impactam a estratégia de 
desenvolvimento territorial do Porto.
Os debates acontecem entre Outubro de 2016 e Março 

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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de 2017, contando com oradores das áreas política, 
académico-científica e profissional.

15 de Outubro
Participação do Cidadão na Definição da Política 
Urbana do Porto
Assistência: 70 (aproximadamente)

Nuno Quental (Engenheiro do Ambiente)
Paulo Duarte (Jurista)
José Carlos Mota (Investigador/Universidade de 
Aveiro)
Moderação: José Carlos Marques (Campo Aberto)

5 de Novembro
Reabilitação Urbana integrada no contexto do PDM 
do Porto
Assistência: 60 (aproximadamente)

Francisco Barata Fernandes (Arquitecto, Professor da 
FAUP)
José António Lameiras (Engenheiro civil, sócio-
gerente do GIPP)
Fabiana Pavel (Arquitecta, investigadora do CIAUD - 
GESTUAL, FAUL)
Miguel Bandeira (Geógrafo, Vereador do Urbanismo 
da C.M. de Braga) 
Moderação: Daniel Miranda (APRUPP)

26 de Novembro
Estrutura ecológica municipal, verde urbano e 
biodiversidade
Assistência: 40 (aproximadamente)

Paulo Farinha Marques (Arquitecto Paisagista, 
Professor da FCUP, membro do CIBIO)
Serafim Riem (Fundador da Quercus e Fapas, 
especialista em arboricultura urbana)
Nuno Gomes Oliveira (Biólogo, Director da Reserva 
Natural Local do Estuário do Douro)
Mafalda Sousa (Engenheira do Ambiente, 
coordenadora da Campanha “50 espaços verdes em 
perigo e a preservar na AMP”)

Moderador: Abel Coentrão, jornalista

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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IV Semana da Reabilitação Urbana Porto - Sessão 
"Uma visão de território para a reabilitação urbana"
11 de Novembro, sexta-feira, 15h00
Palácio da Bolsa - Pátio das Nações

De 7 a 13 de Novembro de 2016 decorreu, no Palácio 
da Bolsa, Porto, a IV Semana da Reabilitação Urbana.

Esta iniciativa, co-organizada pela Vida Imobiliária e a 
Promevi, contando com o apoio da Câmara Municipal 
do Porto, da Porto Vivo SRU e da Associação 
Comercial do Porto, tem como objectivo estimular 
o debate sobre a reabilitação urbana, num contexto 
profissional e académico, e também motivar a reflexão 
da sociedade civil.

A OASRN associou-se à quarta edição do evento, 
sendo um dos parceiros, juntamente com a Ordem dos 
Engenheiros Região Norte – OERN e a Confidencial 
Imobiliário, da sessão "Uma visão de território para 
a reabilitação urbana", que teve lugar no dia 11 de 
Novembro, quinta-feira, às 15h. 

Organização da Semana da Reabilitação Urbana: Vida 
Imobiliária; Promevi
Apoio: Câmara Municipal do Porto; Porto Vivo SRU; 
Associação Comercial do Porto
Parceiros da sessão do dia 11 de Novembro: OASRN; 
OERN; Confidencial Imobiliário

Arquitectos à Mesa – “Realidade Virtual”
16 de Dezembro,
Sede da OASRN
Assistência: 40 (aproximadamente)

Jantar Tertúlia com o tema “Realidade Virtual”. 
A Realidade Virtual não é uma tecnologia nova 
mas é cada vez mais uma ferramenta presente no 
processo criativo de arquitectura, permitindo testar e 
experienciar os espaços livremente de modo virtual e 
à escala.

Esta apresentação incluiu também uma demonstração 
dos novos equipamentos Hololens (hologramas) e 
Óculos 3D (HTC Vive e Samsung Gear Vr).

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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PARCERIAS EXTERNAS

FIMS - “No Centenário da Avenida da Cidade”
Iniciativa que surge no momento em que decorrem 100 anos sobre o arranque da construção da Avenida das 
Nações Aliadas e dos ‘novos’ Paços do Concelho, comissariada pelo Professor Domingos Tavares, assente 
em três módulos, de natureza e forma distintas, mas complementares entre si: Visitas-Guiadas; ciclo de 
Conferências-Debate; Exposição. 
CMM  - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista 
Primeira conferência do ciclo Steel Talks 2016, uma organização conjunta da Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto (FAUP), da Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (CMM ) e da OASRN, 
destinada à promoção da Arquitectura Nacional. Decorreu na Faculdade de Arquitectura da Universidade do 
Porto, no dia 18 Maio, com início às 17h30. Orador: Manuel Aires Mateus

Fundação da Juventude
Exposição dos trabalhos apresentados no âmbito do Programa Millennium de Bolsas de Investigação na Área 
da Cidade e da Arquitectura “Cidade e Património Arquitectónico do Séc. XX: 1910-1974” (patente de 18 de Maio 
a 30 de Junho de 2016 na Sede da OASRN).

Simpósio Bienal de Arquitectura de Veneza: as exposições portuguesas [2004-2016]

Apoio ao Simpósio, organizado pela Faculdade de Letras (FLUP), pela Faculdade de Belas-Artes (FBAUP) e 
pela Faculdade de Arquitetura (FAUP) do Porto. Teve lugar no dia 14 de Abril de 2016, no Teatro Rivoli.

Banema - 1ªs Jornadas de Arquitectura Sustentável
Organizadas pela Banema, estas Jornadas (5 a 7 de Dezembro, no Estúdio Archiwood by Banema®) pretendem 
debater a aplicabilidade da sustentabilidade na arquitectura, que deve considerar todo o ciclo de vida do 
edifício, incluindo o seu uso, a sua manutenção e, em particular, o seu fim de vida: reciclagem, demolição do 
local, outros.

No último dia foi apresentada a monografia do arquitecto João Mendes Ribeiro.

Apoio institucional
Jornadas de Reabilitação Urbana de Viana do Castelo
Aconteceu, nos dias 30 e 31 de Maio, em Viana do Castelo, as Jornadas de Reabilitação Urbana de Viana 
do Castelo organizadas pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, às quais se associaram a ESTG-IPVC 
(Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo), a APRUPP (Associação 
Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Proteção do Património), o IC-FEUP (Instituto da Construção da 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto) e a ESG (Escola Superior Gallaecia). 

Congresso internacional “CINPAR 2016 - XII Congresso Internacional sobre Patologia e Reabilitação de 
Estruturas”

De 26 a 29 de Outubro, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, para a aquisição de novos 
conhecimentos, técnicas e tecnologias e para a troca de experiências em trabalhos de conservação, reabilitação 
e reforço das construções. 
Organização: Departamento de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP); 
Instituto da Construção da FEUP (IC-FEUP)

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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2º Congresso Internacional de História da Construção Luso-Brasileira (2CIHCLB)

Organizado pelo Centro de Estudos de Arquitectura e Urbanismo da Universidade do Porto (CEAU-UP), 
com o apoio da Sociedade Portuguesa de Estudos de História da Construção (SPEHC), este evento científico 
pretendeu constituiu um fórum de debate dos estudos mais recentes sobre a história dos processos 
construtivos, entre Portugal e o Brasil. Decorreu entre 14 e 16 de Setembro, na FAUP.

Congresso Internacional Sustainable Housing 2016
O congresso SUSTAINABLE HOUSE 2016 

International Conference on Sustainable Housing Management and Usability é organizado pela associação 
Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável, e reunirá um vasto conjunto de académicos e 
de investigadores nacionais e internacionais que têm desenvolvido investigação nas várias vertentes da 
sustentabilidade da habitação. 

O evento decorreu de 16 a 18 de Novembro de 2016, no Campus do Porto da Universidade Lusíada Norte.

Casa da Animação
A OASRN concedeu o seu apoio e colaboração à Casa da Animação para o desenvolvimento e promoção do 
evento “Animação e Arquitectura – Roteiro Norte de Portugal”, evento que a Casa da Animação se propõe 
organizar no âmbito da candidatura ao Programa Operacional Região Norte, “Prioridade de Investimento: 
Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural – Património 
Cultural”, aviso nº NORTE-14-2016-03 “Domínio sustentabilidade e eficiência no uso de recursos”.

Circo de Ideias
Apoio institucional para a publicação de “Arcosanti, 2012” (Pedro Bandeira), “Irão, 2010” (Eduardo Souto 
de Moura) e “Portugal, 2015” (Phyllis Lambert), três novos números da colecção “Viagens”, uma edição da 
Circo de Ideias.

Parcerias internas
Colaboração com outros Pelouros, nomeadamente Encomenda (Prémio Fernando Távora), Comunicação 
(divulgação das actividades promovidas) e Norte 41° (Seminário “A Cidade Informal” e Ciclo de Sessões 
“InFormalizar”).

Colaboração com o NARV – Núcleo de Arquitectos da Região de Viseu: apresentação da 2ª edição da 
exposição ‘Outro Prisma’ no Mercado Municipal de Vouzela.

4. COMUNICAçãO E CUltURA 
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DADOS GERAIS DOS EVENTOS

INICIATIVAS OASRN

INICIATIVAS EM 
CO-ORGANIzAÇÃO COM A 
OASRN 

APOIO INSTITUCIONAL

Cerimónia de Recepção aos Novos Membros; 

Lançamento do Mapa Fernando Távora; Prémio 

Fernando Távora; Bolsas de Investigação 

“Cidade e Arquitectura: Cidade e Património 

Arquitectónico do Séc. XX: 1910-1974”; Vamos 

Procurar a Arquitectura – 2ª edição, Exposição; 

Archi Summit 2016; Desenhar por palavras; 

Seminário 'A Cidade Informal – Estratégias de 

Inclusão'; ARQ OUT 2016 - Mês da Arquitectura 

(5ª edição); Prémio Fernando Távora; 

Conferência da Vencedora da 11ª edição, Maria 

Neto, Lançamento da 12ª edição; Ciclo de sessões 

InFormalizar; Mesturas, encontros internacionais 

de Arquitectura Galiza-Portugal | 2ª edição; 

Reabilitação e Intervenções no Património; My 

Own Private Phosphenes; O Direito à Cidade - 

Ciclo de debates a propósito da revisão do PDM 

do Porto; IV Semana da Reabilitação Urbana 

Porto - Sessão "Uma visão de território para 

a reabilitação urbana"; Arquitectos à Mesa – 

“Realidade Virtual”

FIMS - “No Centenário da Avenida da Cidade”; 

CMM  - Associação Portuguesa de Construção 

Metálica e Mista; Fundação da Juventude; 

Simpósio Bienal de Arquitectura de Veneza: as 

exposições portuguesas [2004-2016]; Banema 

- 1ªs Jornadas de Arquitectura Sustentável

Jornadas de Reabilitação Urbana de Viana do 

Castelo; Congresso internacional “CINPAR 2016 

- XII Congresso Internacional sobre Patologia 

e Reabilitação de Estruturas”; 2º Congresso 

Internacional de História da Construção Luso-

Brasileira (2CIHCLB); Congresso Internacional 

Sustainable Housing 2016; Casa da Animação; 

Circo de Ideias
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Nova Sede OASRN - Sala de Reuniões

5. FORMAçãO ENCOMENDA E APOIO À PRÁtICA  
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5. FORMAçãO ENCOMENDA E APOIO À PRÁtICA  

Vogal Eva Oliveira
Assessoria da Formação: Joana Silva, Filipa Paiva e Mário Jesus

5.1 FORMAÇÃO
 
O Conselho Directivo Regional do Norte, pelouro da formação no ano de 2016 implementou os programas de 
formação redefinidos no ano de 2015.
Todas as formações do plano formativo de Formação Continua foram realizadas no âmbito de formação certi-
ficada. Tendo as mesmas sido organizadas e estruturadas cumprindo os requisitos de qualidade definidos pela 
DGERT. 
A Formação Profissional incluída no processo de inscrição a membro efectivo através e estágio profissional 
teve a sua última sessão em Junho do presente ano.
Com as novas instalações da sede da secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos a formação a partir de 
Março de 2016 é realizada nas duas salas disponíveis no edifício da sede.
As sessões de esclarecimento foram realizados segundo princípios de boas práticas de formação, responden-
do às exigências de conteúdos programáticos e de qualidade formativa.

     

02/02 8 29 85% 

05/02 8 25 84% 

01/04 8 27 95% 

04/04 8 29 82% 

27/06 8 25 90% 

04/07 8 23 88% 

05/09 8 

8 

8 

8 

25 84% 

03/10 86% 

07/11 86% 

09/12 84% 

Data Carga  horária Nº de formandos 
efectivos Avaliação final

25

25

26
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Área 581. Arquitectura e Urbanismo

 

    

Projectar com Revit Architecture 2015 - nível 1                   

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

26/02 a 03/03 28 10 82%

 

    

Projectar com Revit Architecture 2015 - nível 2      

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

15/03 a 18/03 20 10 80%

 

    

Honorários em Arquitectura       

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

06/09

06/06 a 20/06

07

07

17

23

78%

86%

 

    

Acessibilidade no Projecto de Arquitectura – Uma responsabilidade técnica 

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

27/07

26/10 a 27/10

07

07

12

11

90%

92%

 

    

Direito na Arquitectura

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

07/07 a 08/07

19/09

08

08

09

09

90%

84%

 

    

Excel para Arquitectos – Optimização de instrumentos de planeamento, controlo e análise   

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

18/10 08 06 96%
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Ordenamento do Território e Urbanismo

Área 582. Construção Civil e Engenharia Civil

Medições e Orçamentos

Microsoft Project para Arquitectos – Planeamento e Orçamentação

Desempenho Energético de Edifícios

Direcção de Obra

Gestão e Fiscalização de Obra

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Data

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

20/06 a 21/06

21/02 a 07/03

22/07 a 31/07

11/10 a 29/10

28/09 a 30/09

21/03 a 23/03

06/03

20/07 a 22/07

07/06 realizado em Coimbra 

23/011 a 25/11

21/11

10/10 a 18/10

07/11 a 08/11

16

32

28

15

24

21

08

21

08

21

08

16

32

09

19

09

10

14

07

06

16

07

15

20

06

20

94%

80%

88%

76%

78%

86%

88%

86%

90%

94%

92%

84%

82%

Reabilitação estrutural do edificado antigo conceitos gerais | Reforço sísmico do edificado antigo  
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Elaboração de uma ficha de segurança e de um Projecto de Segurança contra Incêndios

Conversas com arquitectos 

Data

Data

Data

Data

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Carga horária 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Nº de formandos 

Avaliação final formação

Avaliação final formação

Avaliação final formação

23/09 em Coimbra

21/04

17/03

06/03

04/07 a 05/07 

20/06 a 21/06

21/11

15/11

05/12 Coimbra 

08

02

08

08

08

08

08

08

08

13

37

08

07

09

07

16

15

10

84%

84%

86%

86%

90%

86%

94%

88%

Reabilitação de Estruturas de Alvenaria

Reabilitação de Estruturas de Madeira

 

    

Reabilitação de Estruturas Betão Armado e Metálicas

ÁREA 582. CONSTRUçÃO CIVIL E ENGENHARIA CIVIL

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO 

Data Carga horária Nº de formandos Avaliação final formação

19/02 08 08 92%

 

   Data Carga horária Nº de formandos 

21/02 a 04/02

05/04 a 07/04

29/06 a 01/07

18

18

18

53

57

29

fORMAçÃO PROfISSIONAL
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    Formação
Nº de sessões 

realizadas
Nº de sessões 

propostas
Nº de horas

Desempenho Energético de Edifício 

Coordenação de Segurança na Construção

Medições e Orçamentos 

Acessibilidade no Projecto de Arquitectura

Ordenamento do território e urbanismo  

Direito na Arquitectura

Gestão e fiscalização de Obra

Direcção de obra

Introdução à legislação de segurança contra incêndio em edifícios 

Concepção dos edifícios em termos de SCI

Instalações técnicas e meios e equipamentos de segurança

15 horas

36 horas

32 horas

7 horas

16 horas

8 horas

21 horas

24 horas

8 horas

8 horas

8 horas

3

3

2

4

3

2

3

2

2

2

2

1

0

2

2

2

2

3

1

0

0

0

2

2

2

4

3

3

2

3

2

2

2

2

2

2

3

4

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0 

2

Reabilitação de Estruturas de Alvenaria

Reabilitação de Estruturas de Madeiras

Reabilitação de Estruturas Betão Armado e Metálicas

Excel para Arquitectos

Project para Arquitectos– Planeamento e Orçamentação

Project para Arquitectos – Acompanhamento de projectos                                           

VECTORWORKS

CINEMA 4D

Desenho e modelação digital (Rhinoceros V5)               

Projectar Com Revit Architecture N1

Projectar Com Revit Architecture N2

Modelação 3D, Rendering E Visualização Com 3Ds Max – Nível 1

Modelação 3D, Rendering e visualização com 3Ds max – Nível 2

Honorários em Arquitectura

Reabilitação estrutural do edificado antigo–conceitos gerais | 
Reforço sísmico do edificado antigo

Elaboração de uma Ficha de Segurança e de um Projecto de 
Segurança contra Incêndio

8 horas

8 horas

8 horas

8 horas

8 horas

8 horas

30 horas

24 horas

32 horas

30 horas

20 horas

28 horas

28 horas

7 horas

8 horas

8 horas

2

2 1

3
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fORMAçõES REALIZADAS ~ NÚMERO DE  fORMANDOS

Formações realizadas 2013/2014/2015/2016 Número de  formandos  2013/2014/2015/2016

SATISfAçÃO GLOBAL DA fORMAçÃO AVALIAçÃO fINAL DA fORMAçÃO 2013/2014/2015

83%

90%

86%

201520142013

87%

2016

2016 2016
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5.2 ENCOMENDA 

Foi mantida a consulta do Diário da República electrónico e a análise dos processos de concursos que se 
enquadram no exercício da arquitectura e na área geográfica da OASRN,  os pedidos de divulgação e de 
distinções de membros da OASRN em concursos internacionais, nos meios de comunicação da OASRN. 

O Pelouro da Encomenda, na sequência da análise daqueles procedimentos, e nos casos em que tal se justificou, 
interveio junto das respectivas entidades adjudicantes, através do envio de informação escrita com alerta para 
as desconformidades detectadas, e informou os seus membros, através da divulgação de um comunicado, nos 
seus meios de comunicação. 

Como forma de promover a transparência na contratação pública, a igualdade de oportunidades a todos os seus 
membros e a valorização da profissão de arquitectura, a OASRN, ao longo do ano transacto, realizou reuniões 
com algumas entidades adjudicantes da sua área geográfica, no sentido de as sensibilizar e as incentivar ao 
lançamento de concursos de concepção, em detrimento de outros procedimentos, tendo também elaborado 
e enviado, a todos os municípios da sua área geográfica e a outras entidades públicas e privadas, um catálogo 
sintetizador do trabalho desenvolvido, pelo Pelouro da Encomenda, ao longo dos últimos anos, procedimentos 
que deram origem à adjudicação dos seus serviços de Apoio Técnicos e/ou Assessoria Técnica na organização 
de concursos. 

O Pelouro da Encomenda manteve ainda o acompanhamento e a monitorização dos Prémios de Arquitectura e 
Urbanismo, promovidos na área de intervenção da OASRN, para os foi convidado a designar elementos de júri, 
tendo, nessa sequência, procedido à revisão dos seus regulamentos. 
A OASRN continuou a prestar o apoio técnico aos seus membros, através de e-mail, contacto telefónico, ou 
presencialmente nas suas instalações, no esclarecimento de questões relativas a procedimentos de contratação 
pública, com ou sem o seu apoio.

Das acções desenvolvidas em 2016 pelo Pelouro, salientamos o seguinte:

5.2.1 CONCURSOS PÚBLICOS
Da consulta realizada, diariamente, ao Diário da República (D.R.) electrónico, II Série, foi registado um total de 
27 concursos públicos, que se enquadravam no exercício da arquitectura e se inserem na área geográfica da 
OASRN.

5.2.1.1 Concursos promovidos por entidades externas, alvo de análise pela OASRN - 8
Na sequência da análise realizada aos processos dos concursos públicos, que se enquadravam no exercício da 
arquitectura e na área geográfica do Norte, a OASRN enviou informação escrita a 8 (oito) entidades adjudicantes, 
com alerta para as desconformidades detectadas, e informou os seus membros, através da emissão de 8 
Comunicados, divulgados no sítio na OASRN.

- Concurso Público relativo ao “Contrato de aquisição de um projeto de execução para a reabilitação da Escola 
Secundária de Caldas de Vizela”, promovido pelo Município de Vizela. 
- Concurso Público para a “Elaboração do Projeto de Execução de um Edifício Polivalente no Cais Comercial do 
Porto da Figueira da Foz”, promovido pela APFF – Administração do Porto da Figueira da Foz, S.A.. 
- Concurso Público de “Concepção para a reabilitação das antigas instalações da Ex-ETPC - CP-CCP-ABS n.º 

5. FORMAçãO ENCOMENDA E APOIO À PRÁtICA  

Coordenadores: Cláudia Antunes
Assessoria: Sara Azevedo e Dra. Helena Almeida  
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14/2016”, promovido pelo Município de Cantanhede. 
- Concurso de Concepção do “Terminal Intermodal de Campanhã”, promovido pela Gestão de Obras Públicas 
da Câmara Municipal do Porto, E.M. (GOP). 
- Concurso Público de “Concepção da Solução Arquitectónica para a Construção de bar/ restaurante, Arranjos 
exteriores, Ponte pedonal e apoios de praia fluvial, em Alvares”, promovido pelo Município de Góis. 
- Concurso de Concepção relativo à “Reabilitação e Revitalização do Centro da Cidade de S. João da Madeira”, 
promovido pelo Município de São João da Madeira. 
- “Concurso de Conceção para a Reconstrução / Reconversão da Casa dos Almeidas”, promovido pelo Município 
de Vila Nova de Foz Côa. 
- Concurso de Concepção "Espaço do Artesão e Centro Comercial ao ar livre", promovido pelo Município de 
Bragança. 

5.2.1.2 Concursos promovidos pela OASRN _3
Foram promovidos e organizados pela OASRN três Concursos Públicos, apenas um foi concluído e publicado 
em D.R.: 

Concluído:
- Concurso Público de “Concessão do direito à exploração de um espaço destinado à instalação de um serviço 
de cafetaria do Norte 41º”, promovido e organizando pela Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte 
e lançado em Diário da República em 24 de Março de 2016; 

Suspenso:
- Concurso Público de ”Concessão do direito à exploração de um espaço destinado à instalação de um serviço 
de Livraria do Norte 41º”, promovido e organizado pela OASRN, tendo sido suspensa a decisão de o publicar 
em D.R. por motivo de reavaliação estratégica;
- Concurso Público de Concepção “Arte Pública N.º 41”, promovido e organizado pela OASRN. Foi dado início 
à organização do processo de concurso, sendo que, o seu desenvolvimento e conclusão transitou para o ano 
seguinte.

5.2.1.3 Assessoria técnica da OASRN _ 3
Foram solicitadas e apresentadas três propostas de Assessoria Técnica da OASRN, dos quais apenas um foi 
adjudicado, para organização dos seguintes concursos:

Em curso:
- Concurso Público de Concepção para o Eixo “Caixa das Artes – Cineteatro António Lamoso”, promovido pelo 
Município de Santa Maria Feira.  O processo teve inicio no final do ano 2016 e que  transitou para o ano de 2017. 
Designação de Jurados pela OASRN: Elemento efectivo – Arq. Fernando Guimarães Correia/ Elemento suplente 
– Arq. Alberto Dias Ribeiro;

5.2.1.4 Apoio técnico da OASRN_1
Foram solicitados à OASRN, Apoios Técnicos aos seguintes concursos:

Com Apoio_1 
- “Concurso de Conceção para a elaboração do projecto de ampliação do Centro de Inovação do Parque de 
Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC)”, promovido pela UPTEC. Foi iniciado o processo. A 
OASRN aguarda desenvolvimentos. 
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Sem Apoio_1
- “Concurso de Concepção - Reabilitação e Revitalização do Centro da Cidade de S. João da Madeira”, pro-
movido pelo Município de São João da Madeira. _ Não foi prestado Apoio Técnico da OASRN, nem designado 
qualquer elemento de júri para o concurso.

5.2 OUTROS CONCURSOS
Para além dos concursos acima mencionados, os serviços do Pelouro da Encomenda procederam à análise dos 
concursos que se seguem, alguns dos quais foram alvo de divulgação nos meios de comunicação da OASRN:
- Concurso “Re-Habitar o Centro”, promovido pela “Velha-a-Branca - Estaleiro Cultural, CRL”.
- Concurso de ideias - “Reabilitação Urbana”, promovido pela Santa Casa da Misericórdia do Porto. As sugestões 
da OASRN foram tidas em conta, tendo a entidade promotora anulado o procedimento.
- Concurso de Arte Pública “VIARTES”, promovido pela Sonae Sierra, SGPS, S.A..
- “Concurso de Arquitetura - Desafios Urbanos’16”, promovido pelo “O portal Espaço de Arquitectura”
- Concurso Internacional “XX Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito XX BAQ 2016”
- Concurso de Ideias “EcoHut”, promovido pelo Portal da Construção Sustentável. _ Não foi designado qualquer 
elemento de júri para o concurso.

5.3 PRéMIOS DE ARQUITECTURA
Todas as informações referentes aos processos e intervenções da SRN no âmbito de concursos e Prémios foram 
actualizados no decorrer de todas as fases, na página de concursos do site da OASRN ou micro-site quando 
aplicável.

5.3.1 Prémios organizados pela OASRN _ 2 
- Prémio Fernando Távora | 12ª Edição 
Apoio na revisão do Regulamento e dos pedidos de esclarecimento.
- Prémio “Outro Prisma” | 3ª Edição
Apoio na revisão do Regulamento.

5.3.2 Prémios de Arquitectura com apoio OASRN, revisão dos regulamentos_6

- Prémio Municipal de Arquitetura Diogo Castilho, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra._ Lançamento 
no ano 2017;
- Prémio de Arquitectura do Douro 2016/2017, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDRN-N), através da Missão Douro. _ Designação de Jurado pela OASRN: Arq. XXXX;
- Prémio João de Almada, promovido pela Câmara Municipal do Porto. _ Designação de Jurados pela OASRN: 
Arq. Arq. Tiago do Vale
- Prémio de Arquitectura Januário Godinho, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão._ Lançamento no 
ano 2017;
- Prémios Reabilitação na Construção 2016, promovido pelo Jornal Construir e revista Anteprojectos;
- Prémio Margrés Arquitectura 2017, promovido pela empresa MARGRÉS. _ Representação de Jurados pela 
OASRN: Arq. Rui Ventura.

5.4 EMISSÃO DE CERTIDõES 
Em coordenação entre o Pelouro de Encomenda da SRN, os serviços de Secretaria da SRN e o Conselho 
Directivo Nacional, foram emitidos 13 (treze) certificados/declarações específicos para efeitos de habilitação de 
membros da OASRN em concursos internacionais. 
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5.5 APOIO À PRESIDÊNCIA
- Revisão do Código dos Contratos Públicos
Análise da proposta de revisão do Código dos Contratos Públicos e apresentação, ao Conselho Directivo 
Nacional da Ordem dos Arquitectos, dos contributos de melhoria ao diploma.
 
- Reconversão da Praça de Touros em Pavilhão Desportivo – Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tendo em conta uma denúncia anónima, que o CDN recebeu e encaminhou à SRN, indicando não ter havido 
qualquer tipo de procedimento de contratação pública, por parte do Município de Viana de Castelo, na 
reconversão da Praça de Touros em Pavilhão Desportivo, informando já ter sido escolhido o técnico que 
ficaria responsável pela elaboração do projecto em causa, o Pelouro da Encomenda, após algumas pesquisas 
efectuadas e respectiva análise do assunto, enviou um ofício ao Município em causa, solicitando informações 
sobre o real procedimento adoptado para o desenvolvimento do processo. 

- Reconversão do Antigo Matadouro do Porto – Câmara Municipal do Porto
Análise das notícias que foram publicadas relativas à reconversão do antigo Matadouro Municipal do Porto e, 
na sequência da mesma, envio de um ofício ao Município do Porto e, em paralelo, realização de uma reunião 
com o Vereador do Pelouro da Habitação e Ação Social daquele Município, no sentido de ver esclarecido o 
enquadramento legal em que foi desenvolvido o respectivo Projecto de arquitectura. 

- Ajustes Directos para aquisição de serviços de arquitectura
Análise de algumas denúncias apresentadas à OASRN, relativas a Ajustes Directos para aquisição de serviços 
de arquitectura, realizados por entidades públicas, procedimentos que, no entender do denunciante, não 
cumpriram a legislação em vigor e subverteram o sentido do CCP. 
Na sequência da análise efectuada, o Pelouro da Encomenda procedeu à realização das diligências necessárias, 
no sentido de ver esclarecidos os motivos legais que levaram as entidades públicas, a adoptar o procedimento 
de Ajuste Directo.

- Município de Matosinhos - “Mobilizar as pessoas: Cultura – Núcleo Museológico: Cais da língua e das migrações”;
- Município de Vila Nova Gaia - “Prestação de serviços de estudos e projectos destinados à realização da obra 
de Construção da Capela da Afurada”;
- Município do Porto - “Reconversão do Antigo Matadouro do Porto”.

5.6 OUTRAS INICIATIVAS/ASSUNTOS_8
- Sistema de Gestão da Qualidade 
Apoio ao Sistema de Gestão da Qualidade que se pretende implementar nos serviços da OASRN, com a criação 
de documentos que descrevem os procedimentos do Pelouro da Encomenda.

- Brochura do Pelouro da Encomenda
Conclusão do documento que sintetiza o trabalho desenvolvido pelo Pelouro da Encomenda da OASRN, ao 
longo dos últimos anos, na organização, realização e divulgação de Concursos e/ou Prémios, do âmbito da 
arquitectura, e envio do referido do documento a todos os municípios da área geográfica da SRN.

- Plataforma Eletrónica - Compras Públicas_ GATEWIT 
Divulgação de Comunicado no site da OASRN, sobre decisão do IMPIC relativa ao cancelamento da autorização 
concedida à CONSTRULINK, S. A., para gestão da plataforma eletrónica de contratação pública "Compras 
Públicas - GATEWIT" e cessação da atividade da mesma plataforma, em Portugal, por tempo indeterminado.
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Oferta Procura

Total de anúncios

Concursos 
em DRE

147 46

193

64

- Programa de Bolsas de Investigação – Fundação da Juventude
Participação e presença nas exposições realizadas pelo país, no âmbito do Programa de Bolsas de Investigação, 
promovido pela Fundação da Juventude, em parceria com a OASRN.

- “Vamos Procurar Arquitectura”
Apoio ao desenvolvimento da iniciativa “Vamos Procurar Arquitectura”. 

- Feira Concreta 2017, da Exponor - Participação da OASRN.
Realização de reuniões com os responsáveis da Concreta 2017, para análise da futura participação da OASRN 
na próxima edição. 

- Observatório de Emprego
Apoio na divulgação da iniciativa do Observatório Emprego “Finde UP” (2ª Feira do Emprego da U. Porto) – 2 
e 3 de novembro de 2016;

- Normas e procedimentos 
Conclusão dos documentos das Normas e Procedimento do espaço Cowork e Sala do Arquitecto;

5.7 BOLSA DE EMPREGO
O modelo de divulgação dos serviços de - oferta e procura - de emprego e estágio na página no site da OASRN 
foi mantido e ao longo do ano 2016, tendo sido contabilizados 193 (cento e noventa e três) anúncios publicados, 
dos quais 147 (cento e quarenta e sete) foram de Oferta e 46 (quarenta e seis) de Procura.
Manteve-se a consulta diária ao Diário da República Electrónico (DRE) 2º série e foram introduzidos 64 (sessenta 
e quatro) anúncios de admissão à função pública para lugares de arquitectos, no serviço de concursos públicos 
no site da OASRN.
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5.3 PRÁTICA PROFISSIONAL 

O serviço de apoio técnico do Pelouro manteve a organização estabelecida para o esclarecimento de dúvidas 
relativas à prática da profissão dos membros da SRN. 
Consultas relativas à prática profissional, deontologia profissional e entre outros continuaram a ser fortemente 
solicitadas pelos membros. Nas diversas formas de atendimento, o enquadramento de respostas prestadas 
com o apoio do Assessor jurídico continua a ser uma peça essencial neste serviço. Ao longo de 2016 foram 
registadas 1657 consultas neste serviço, destacamos 199 consultas realizadas sobre deontologia profissional e 
1316 consultas relativas à prática profissional e 135 consultas de Apoio Jurídico.
Os temas mais recorrentes nos pedidos de esclarecimento do apoio à Prática Profissional e Apoio Jurídico 
foram: acessibilidades, R.G.E.U., contractos, direito de autor, edificação e urbanização, exercício da profissão e 
legislação.

- Seguro de Responsabilidade Civil Profissional_aquando a apresentação de operações urbanísticas junto das 
Câmaras Municipais, em conformidade com a Portaria n.º 113/2015 de 22 de Abril; Criação de uma Minuta de 
Pedido de Dispensa, de acordo com o nº5 do artigo 2º da Portaria nº 113/2015 de 22 de Abril, disponibilizado na 
página do apoio à prática da OASRN.

- Exercício da profissão do Arquitecto_Esclarecimento sobre a alteração introduzida pela Lei n.º40/2015, de 1 
de Junho, à Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, no que se refere à prática profissional do técnico arquitecto;

- Apreciação de Projectos de Arquitectura_ A norma prevista no art.º 5.º, da Lei 31/2009 de 3 de Julho, alterada 
pela Lei nº 40/2015 de 1 de Junho, devendo as Câmaras Municipais e entidades publicas dotar dos seus quadros 
de arquitectos para apreciar e analisar um projecto no âmbito de uma obra sujeita a licenciamento, comunicação 
prévia ou procedimento pré-contratual;

- Direcção de Obra/ Direcção de Fiscalização_Qualificações mínimas – Clarificação sobre a interpretação a dar 
ao quadro nº 1 do Anexo II da Lei nº 31/2009 de 3 de Julho, alterada pela Lei nº 40/2015 de 1 de Junho;

- Esclarecimentos sobre a Lei 41/2015 de 3 de Junho, ANEXO I, Descrição das categorias e subcategorias de 
obras e trabalhos e respectivas qualificações profissionais mínimas exigidas para a execução de empreitadas 
de obras públicas.

- Questões relacionadas com a Portaria nº 113/2015 de 22 de Abril - nomeadamente relacionadas com a 
necessidade aquando da apresentação de operações urbanísticas se entregar o Termo de responsabilidade 
de técnico autor do projeto de condicionamento acústico que ateste da conformidade da operação com o 
Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, com o  requerimento 
inicial conjuntamente com o projecto de arquitectura. A questão tem mais impacto pois, de acordo com a 
legislação em vigor, apenas os técnicos com formação específica podem subscrever os termos em causa.

- Dúvidas na interpretação das disposições das Normas Técnicas para a melhoria da acessibilidade das pessoas 
com mobilidade condicionada, anexas ao Decreto-Lei nº 163/2006 de 8 de Agosto, com vista à sua aplicação 
na elaboração do projecto.
- A Lei n.º 26/2016 de 22 de Agosto (Aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e 
de reutilização dos documentos administrativos, transpondo a Diretiva 2003/4/CE, do Parlamento Europeu 

Coordenadores: Cláudia Antunes 
Assessoria: Susana Machado, Sofia Jacob, Alexandra Lourenço e Dr. Nuno César Machado   
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e do Conselho, de 28 de janeiro, e a Diretiva 2003/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de 
novembro), veio levantar novas questões sobre acesso a processo referentes a operações urbanística, cujo o 
processo esteja arquivado. 

A consulta diária do Diário da República Electrónico (DRE), 1º e 2º série, foi mantida, bem como a constante 
actualização de toda a legislação, dos temas mais relevantes para o exercício da profissão de arquitectura no 
site da OASRN. 

Foi mantido o apoio directo e permanente à Presidência da OASRN, em assuntos relacionados com a prática 
profissional, análise e aplicação de legislação. 

Neste ano o Pelouro do Apoio à Prática esteve ainda envolvido:

- Na elaboração dos contributos que Conselho Directivo Regional Norte da Ordem dos Arquitectos apresentou 
no âmbito da iniciativa do governo a “Volta do SIMPLEX”. 
No sentido de se dar continuidade a este assunto, o Pelouro está receptivo a receber eventuais sugestões de 
medidas que possam melhorar a relação do Arquitecto com as autarquias, no exercício da sua profissão.

- Na concretização do Seminário “Cidade informal – estratégias de inclusão” e o ciclo de sessões “InFormalizar”, 
apoiando Norte 41º: Centro de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade. Tanto o Seminário como o ciclo de 
sessões que surgiram no âmbito do mesmo, procuraram lançar a discussão, entre profissionais de arquitectura, 
planeadores, dirigentes e todos os interessados nas questões do controlo urbanístico e ordenamento do 
território, das questões relacionadas com as origens dos fenómenos de ilegalidade, a informalidade e o sistema 
de planeamento actualmente em vigor e a actuação do arquitecto como técnico interveniente nos processos 
de legalização.
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PRÁTICA PROFISSIONAL

10h-18h
Horário de 

atendimento

QUADRO SÍNTESE COM AS CONSULTAS REGISTADAS EM 2015 NO SERVIÇO DA 
PRÁTICA PROFISSIONAL:

Deontologia 
Profissional

Prática 
Profissional

Total de Consultas 2015 

Consultas e dúvidas 
jurídicas

199 1316

1657

135
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Inauguração Nova Sede
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6.1 PROTOCOLOS

Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lígia Sampaio, Isabel Santos Silva, Claúdia Alameida e Dr. Nuno César Machado 

A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos tem, no âmbito das suas atribuições, o propósito de 
dinamizar e fomentar a interligação com os seus membros, Arquitectos e Estagiários, em áreas diversificadas, 
proporcionando diversas vantagens e benefícios na aquisição de produtos e serviços por parte de terceiros.

No ano 2016, o Pelouro dos Protocolos da OASRN, ultrapassou os 100 protocolos comercias, dando continuidade 
à política de reciprocidade iniciada em 2014, com diversos benefícios em prol dos membros. Teve como objectivo, 
o desafio de realizar protocolos que incrementassem benefícios reais, quer de carácter prioritário direccionados 
às necessidades essenciais dos seus membros, quer à criação de sinergias de oportunidade, expandindo essas 
vantagens, para além do grande Porto, abrangendo a área territorial correspondente aos distritos que a OASRN 
integra: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra. Para esse efeito 
foram envolvidas empresas de várias áreas de actuação, e realizados 38 novos protocolos comerciais.
Neste contexto, foi encetada a realização de uma parceria com a petrolífera, Cepsa Portugal, concedendo 
descontos adicionais em cada abastecimento de combustível, através do cartão de fidelização “Porque EU 
Volto”. 

No âmbito cultural, foi efectuada uma parceria com o Teatro TAGV - Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra. 
No que concerne à educação e formação, executou-se uma parceria com a Aliance Française de Coimbra e um 
outro protocolo com a SALT – Study Academy & Language Training em Vila Nova de Famalicão.
Realizaram-se nove parcerias na área de hotelaria e restauração, nomeadamente, com a Casa Mais Douro, 
tratando-se de turismo de habitação, situado nas zonas do centro histórico de Vila Nova de Gaia; Golden Tulip 
Portugal & Flagwori Hotels com unidades hoteleiras em vários pontos do país; Hotel PraiaGolfe em Espinho; 
Hotéis Vila Galé que contam com vinte sete unidades hoteleiras sendo que vinte estão espalhadas de Norte a 
Sul de Portugal, e sete no Brasil; Nova Cruz Hotel em Santa Maria da Feira; Mercador Guest House no Porto; 
Mercador Luxury Lisboa inserido no Palácio do Mercador em Lisboa; Pensão Favorita no Porto e a Torre de 
Gomariz Wine & Spa Hotel  em Guimarães.   

A nível institucional foi celebrada uma parceria com a COAG o Coléxio de Arquitectos Oficial da Galicia, 
aproximando as duas instituições, preparando-as para trabalharem em torno de valores comuns.
Efectivaram-se quatro protocolos na área de mobiliário, materiais e equipamentos de construção, sendo: Atitude 
Comércio de Mobiliário em Gondomar; Foton iluminação com showroom em Leça da Palmeira e em Lisboa; 
Torneiras OFA na Trofa e o Traço Luz no Porto.  
  
Foram identificados como serviços, quatro parcerias realizadas com empresas, que não se incluem nas áreas 
convencionadas no âmbito dos protocolos da OASRN, contudo, de interesse relevante, sendo: Solar Project – 
Soluções energéticas empresa especialista em soluções de eficiência energética, sediada em Vila Nova de Gaia; 
Energia Simples a marca da empresa PH Energia, Lda., para a comercialização de energia eléctrica no mercado 
liberalizado, com sede no Porto.

Na área de saúde e bem-estar, foram doze os protocolos celebrados, tendo sido esta a área do grande desafio 
desenvolvido, proporcionando benefícios direccionados às necessidades dos membros. 
A nível de farmácias, destacamos a Farmácia Almeida Cunha em frente ao Mercado do Bolhão, na Rua Formosa 
no Porto; Farmácia do Pinheiro Manso presente na zona do Pinheiro Manso, na Rua S. João de Brito no Porto; e 
a Farmácia Soeiro situada na Rua 5 de Outubro, no centro da cidade de Bragança.

6. PROtOCOlOS E RECURSOS HUMANOS 
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Também foram registadas duas parcerias com ópticas, sendo: Jaime Oculista situada na Rua S. João de Deus, 
em Vila Nova de Famalicão e a Pacheco Ópticas Corporate, patente na Av. Fernão de Magalhães no Porto.
Foram realizados três protocolos com Clínicas dentárias, como a Dental Clínica em Viana do Castelo, a Clínica 
Médico Dentária Dra. Célia Garrido que também inclui todas as suas especialidades e com o um serviço de 
oftalmologia, localizada em Águas Santas na Maia e a Mundialdent - Clínica Dentária Dra. Margarida Bruno, 
situada na Rua Prof. Correia de Araújo no Porto.
Foi efectuado um protocolo com a CAF Crianças, Adultos & Famílias Clínica de Psicologia, localizado na Praça 
25 de Abril, em Fafe.

Foi elaborado um protocolo com a Fisileça, trata-se de uma Clínica de Reabilitação e tratam os utentes a partir 
da fisioterapia Ortotraumatológica; Neurológica; Cardiorrespiratória; Desportiva; Reumatológica; Pediátrica de 
Drenagem Linfática, entre outros, situada em Leça da Palmeira.

Foram concretizados dois protocolos com clínicas médicas de prestação de serviços clínicos, sendo: a Idealmed, 
localizada na Quinta do Seminário – Casais em Coimbra e a JS Clínica Médica na Rua Sto. Antonio em Viseu.

No ano de 2016 foram celebrados 35 novos protocolos comerciais em diversas áreas: 
- Construção Civil & Matérias-Primas
- Cultura e Museus
- Desporto, Lazer & Viagens
- Educação & Formação
- Eficiência Energética
- Hotelaria & Restauração
- Moda, Têxteis & Joalharia
- Saúde & Bem-Estar
- Serviços

Estes Protocolos são alargados aos membros, aos estagiários e ao agregado familiar directo (cônjuges, pais e 
filhos).

Protocolos | âmbito regional norte celebrados em 2016
Adultas & Famílias Clínica de Psicologia; Clínica Médico Dentária Dra. Célia Garrido, Lda; Diki Store; 
DIVERLANHOSO – Actividades Desportivas, Lda., Donas de Casa; CAF –Crianças; Dr. Dental Clinic; Dreamwather; 
EDKID – Ocupação de Tempos Livres, Lda.; Energia Simples; Esquemas Coloridos, Unipessoal, Lda. (Casa 
Mais Douro); Farmácia Almeida Cunha; Farmácia do Pinheiro Manso; Farmácia Soeiro, de Alfredo Fernando 
Rodrigues Soeiro, Unipessoal, Lda.; Fisileça - Clínica de Reabilitação, Lda.; Golden Tulip Portugal & Flagworld 
Hotels; Moksha – Estúdio de Pilates & Yoga; Mundialdent - Clínica Dentária Dra. Margarida Bruno; Nova Cruz 
Hotel; Pacheco Ópticas; PraiaGolfe Hotel; Salt - Study Academy & Laguage; Solar Project; Soluções Energéticas; 
Teatro Académico de Gil Vicente - Coimbra – TAGV; Tintas Robbialac, SA; Torneiras Ofa, SA; Traço Luz; Training; 
Vila Galé; Unipessoal, Lda.

6.1.1 Complemento de reforma (fundo de pensões)
Após dois anos de tentativas falhadas, em 2016 conseguiu-se chegar a um entendimento entre os órgãos 
da Ordem dos Arquitectos do Conselho Directivo Nacional, Secção Regional Norte e Secção Regional Sul, 
na qual ficou deliberado por unanimidade na 37.ª reunião plenária, a possibilidade dos membros da Ordem 
dos Arquitectos poderem subscrever um Fundo de Pensões, com condições especiais. Ficando aprovado um 
Protocolo de Colaboração entre a Ordem dos Arquitectos e a Eurovida – Companhia de Seguros de Vida, SA 
de um Fundo de Pensões Aberto, nas versões «Eurovida Reforma Rendimento» e «Eurovida Reforma Valor», de 
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contribuição individual voluntária, sem quaisquer encargos para a Ordem dos Arquitectos. O serviço em causa 
terá um âmbito nacional, abrangendo todos os membros activos da Ordem dos Arquitectos. 

6.1.2 Cartão de saúde ageas/médis 
Em 2016, o Pelouro dos Protocolos, chegou ao termo da iniciativa incetada no ano 2014,  concretizando a 
aspiração de instituir o Cartão de Saúde ageas/Médis, com vista a conceder aos membros da OASRN benefícios 
no acesso à saúde. Este Seguro de Saúde, foi estabelecido com a Ageas Portugal – Companhia de Seguros, S.A..

O Seguro de Saúde OASRN ageas/Médis enquadra-se numa política de reciprocidade e proximidade estabelecida 
entre a OASRN e os seus membros activos, com a situação de quotas regularizadas. Trata-se de um cartão 
gratuito e facultativo. 

Compreende condições vantajosas, nomeadamente, a Cobertura de Hospitalização (Seguro de Saúde), com 
um capital de 5.000,00€ e uma comparticipação de 100% na rede Médis (Franquia anual por pessoa segura 
de 1.000,00€). Também inclui uma Cobertura de 2ª Opinião Médica, ou seja, garantia do prestador ao serviço 
de segunda opinião médica prestado por entidade especializada contratada pela Médis, mediante solicitação 
prévia através da linha Médis. (serviço incluído na apólice de seguro sem qualquer encargo para os membros). 
O cartão dá Acesso à vasta rede de prestigiados profissionais de saúde, da Médis, com preços convencionados 
que variam de prestador clínico para prestador clínico. Também está incluído o acesso à rede de Saúde & Bem-
Estar.
Para que o cartão de saúde ageas/Médis, seja activo, é necessário que os membros autorizem a OASRN a 
fornecer os dados de identificação à ageas Seguros, devendo para esse efeito ser assinada e preenchida a 
declaração de Consentimento para a transmissão e tratamento de dados pessoais.

O feedback recebido por parte dos membros, é francamente positivo, referindo-nos que os descontos nas 
consultas da rede Médis, ultrapassam usualmente os 50% de desconto.
Verificou-se, no início da implantação do cartão de saúde ageas/Médis, uma franca e expressiva adesão.

6.1.3 Oasrn na Feira do Livro do Porto
A OASRN marcou presença na Feira do Livro do Porto, que decorreu nos Jardins do Palácio de Cristal na 
Avenida das Tílias entre 2 a 18 de Setembro 2016. 
A OASRN disponibilizou, a preços atractivos, publicações com chancelas e selos editoriais da Ordem dos 
Arquitectos e da antiga Associação dos Arquitectos Portugueses.
Esta iniciativa, enquadrada na estratégia de aprofundamento da relação da Ordem com a Sociedade, de 
intervenção e sensibilização para o papel e relevância da Arquitectura e dos Arquitectos no espaço público, teve 
um impacto positivo, tanto financeiro como na percepção do público em geral acerca da Ordem e sobretudo 
dos seus membros como entidades abertas, geradoras de conhecimento e  intervenientes na Sociedade e no 
território. 

6.2 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lídia Meireles, Nuno César Machado e Sofia Jacob

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos conta  com  uma  equipa de trabalhadores  competente, 
limitada para as funções e actividades a que se propõe.  
- 14 Funcionários em regime de contrato;  
- 2 Pessoas em regime prestação de serviço. 
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No ano 2016 foi iniciado o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com o intuito de 
melhorar e organizar as práticas internas na Secção Regional do Norte.
Defendendo uma melhoria contínua na prestação de serviços de qualidade, com colaboradores devidamente 
qualificados, promovendo a confiança e a credibilidade dos seus serviços, o trabalho desenvolvido tem como 
objectivo principal a satisfação dos Membros.
Assim, e relativamente aos colaboradores, um dos pilares da  Política da Qualidade da Secção Regional do Norte 
da Ordem dos Arquitectos, pretendeu-se promover a participação e responsabilização de todos no processo de 
melhoria contínua e contribuir para o enriquecimento pessoal e realização profissional de cada um. 
Dentro do trabalho do pelouro de Recursos Humanos, foi iniciada a utilização de todos os documentos de 
registo (MO) preparados de forma a garantir a certificação da Secção Regional do Norte.

6.2.1 Plano de formação interna
Formação interna de funcionários e assessores tem vindo a decorrer no âmbito do Código de Trabalho que 
estabelece o direito à 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.

Na valorização do Plano de Formação Interna, foram realizadas formações específicas, das quais destaca-se a 
formação interna de Sensibilização sobre Segurança contra Incêndios em Edifícios.

6.2.2 Sistema de Avaliação de Desempenho 
Em 2016 não se conseguiu cumprir o pretendido, no desenvolvimento de um sistema de avaliação e desempenho 
próprio da OASRN, que permita garantir e identificar os desvios entre o realizado e o desejado. 
Objectivos: (Sugerir melhorias e novos métodos de trabalho, Desenvolver trabalho em equipa, Desenvolver 
novas competências, Igualdades de tratamento, Desempenho global da instituição, Modo como se lida com as 
queixas ou problemas, etc.). 

6.2.3 Contratação
Em 2016, houve a necessidade de contratar um Assessor/a para o Pelouro da Formação da OASRN em regime 
de contrato de trabalho a termo incerto - substituição de trabalhadora ausente nos termos do n.º 3 e alínea c) 
do n.º 2 do art.º 140º do Código de Trabalho.

6.2.4 Seguros
Ficou garantido o cumprimento de toda a legislação relativa à Medicina no trabalho.

6. PROtOCOlOS E GEStãO DE RECURSOS HUMANOS 
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19 58

1.800

38
protocolos 2016protocolos 2015protocolos 2014

14
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02

0

01 / Automóveis | Assistência 

02/ Cultura | Museus

03 / Desporto | Lazer | Viagens

04/ Educação | Formação

05 / Gestão | Contabilidade

06/ Hotelaria | Restauração

07/ Informática | Software | Audiovisuais

08/ Instituições Bancárias

09 / Mobiliário | Materiais, Equip. Construção

10 / Moda, Têxteis | Joalharia

11/ Print | Design

12 / Saúde | Bem- Estar

13 / Seguradoras

14/ Serviços

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  11 12 13 14

Estes Protocolos são alargados aos membros, aos estagiários e ao agregado familiar directo (cônjuges, pais e filhos).

6. PROtOCOlOS E GEStãO DE RECURSOS HUMANOS 

TOTAL 115
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Cartão de Saúde Ageas/Médis entre 15-11-2016 a 31-12-2016

12%

25%
63%

1ª fase - 14-11-2016 a 30-11-2016
2ª fase - 01-12-2016 a 14-12-2016
3ª fase - 15-12-2016 a 31-12-2016

1534
597

300

6. PROtOCOlOS E GEStãO DE RECURSOS HUMANOS 
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7. PROJECtOS E INVEStIMENtOS 

Inauguração Nova Sede
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7. PROJECtOS E INVEStIMENtOS 

7. PROJECTOS E INVESTIMENTOS

Vogal: Marta Fernandes 
Assessoria: Nuno César Machado

No ano de 2016 foi efectuada a análise das oportunidades no âmbito do quadro comunitário “Portugal 2020”, 
conforme os avisos de abertura e verificadas as alterações no calendário apresentado. 

7.1 PORTAL DOS ARQUITECTOS 
O projecto ‘Arquitectos em Rede’, foi devidamente acompanhado para que o calendário de desenvolvimento 
seja cumprido, para que corresponda em rigor a todas expectativas das Secções Regionais e dos seus mem-
bros. 

7.2 GABINETE DE APOIO 
A implementação do Gabinete de apoio aos membros na nova sede com o intuito de prestar informações, 
esclarecimentos e assessoria técnica no âmbito das candidaturas, iniciativas e projectos a fundos públicos 
nacionais e comunitários. 
Foram realizadas sessões de esclarecimento e sessões de disseminação da rede networking, para os membros 
da SRN, que contaram com a presença activa dos membros.

"Instrumentos Financeiros para a Arquitectura" 

 16.05.2016 / Turismo
Agostinho Peixoto / Turismo do Porto e Norte de Portugal 

23.05.2016 / Desenvolvimento Rural  
Carla Duarte / Consultora
Henrique Marques / Spaceworkers

02.06.2016 / Propriedade Intelectual e Arquitectura 
David Serras Pereira / Gastão Cunha Ferreira, Consultores em Propriedade Industrial  

06.06.2016 / Empreendedorismo e inovação
Carlos Neves / Vice-Presidente da CCDRN
Heitor Benfeito / Director da Portugal Ventures

13.06.2016 / Comércio Investe
Francisco Carvalho / Consultor Euro - Funding

20.06.2016 / Regeneração e Reabilitação Urbana
Abel Mascarenhas / Presidente da Comissão Directiva da Estrutura de Gestão do IFRRU 2020
Luís Campos / SIGNINUM

27.06.2016 / Mercados Externos
Carlos Neves / Vice- presidente da CCDRN
Carla Duarte / Consultora
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CONSElHO REGIONAl DE DISCIPlINA DO NORtE

Inauguração Nova Sede
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CONSElHO REGIONAl DE DISCIPlINA DO NORtE

Presidente: Eduardo Queiroga 
Assessoria: Helena Almeida, Filipa Paiva

O CRD(n) participou activamente nos trabalhos de análise e estudo do Regulamento n.º 326/2016, o 
Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar, emitindo um comunicado informativo acerca do 
mesmo aos membros. 

Para o desempenho das suas competências estatutárias, o CRD(n) empossado para o triénio reuniu, durante 
o ano de 2016, dez (10) vezes.

Foram abertos vinte e quatro (24) processos, dos quais vinte e dois (22) relativos a participações efectuadas 
por entidades externas à OA, dois (2) relativos a duas participações efectuada pelo CDRN, sete (7) destes 
trataram-se de pedidos de esclarecimentos.

Destes processos, e no que diz respeito ao respectivo objecto, a maioria das participações, reunindo 22%, 
tiveram como objecto alegadas incompatibilidades/impedimentos no exercício da profissão; seguidamente, 
18% de participações foram apresentadas tendo como objecto sucessão a colegas numa tarefa sem contacto 
prévio; 17% das mesmas foram apresentadas acusando falta de profissionalismo; 13% das participações 
tiveram como objecto falsas declarações em termos de responsabilidade, bem como, outros motivos; 9% das 
participações foram apresentadas por suspeita de desrespeito dos direitos de autor; 4% das participações 
tiveram como causa a suspeita de assinatura de favor e o mau desempenho ao serviço público. Deu-se ainda 
resposta a exposições e pedidos diversos.

Durante este período temporal, o CRD(n) emitiu vinte e oito (28) acórdãos finais em procedimentos disciplinares. 
Daquelas decisões finais, vinte e dois (22) foram de arquivamento, quatro (4) foram de aplicação da pena 
de advertência, uma (1) foi de aplicação de pena de censura e uma (1) de aplicação de pena de repreensão 
registada.

Neste período foram interpostos quatro (4) recursos das decisões proferidas pelo CRD(n).
Actualmente, estão a correr termos pelo CRD(n) trinta e nove (39) processos.

No âmbito das suas competências, o CRDn depara-se, frequentemente, com situações de ilícito disciplinar 
em que os membros involuntariamente incorrem por desconhecimento dos princípios e normas de natureza 
deontológica a cujo cumprimento estão obrigados. De entre estas situações, podem identificar-se algumas 
matérias em cuja incidência é mais recorrente.
 
Por esse motivo, e por considerar ser possível evitar acções ilícitas se forem promovidas acções de sensibilização 
dessa matéria, durante o ano de 2016, o CRD(n) dinamizou cinco (5) sessões de esclarecimento, “Conversas de 
Deontologia- uma abordagem prática ao exercício da profissão” pela zona Norte do país. 

Tratou-se de uma iniciativa com resultados bastante positivos, tendo tido grande aceitação por parte dos 
membros da OA. Em termos de resultados, em Viana do Castelo, reunimos 35 inscritos, Bragança 11, Chaves 
18, Vila Real 9 e Guarda 14 inscritos. 

NOTA: O presente Relatório de Actividades de 2016 foi aprovado na reunião do CRD(n) em 24 de Março de 
2017.
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CONSElHO REGIONAl DE DISCIPlINA DO NORtE

Suspeita de desrespeito dos 
direitos de autor 9%

Suspeita de assinatura de favor 4%

Incompatibilidade / 
Impedimentos 22%

Mau desempenho de 
serviço público 4%

falta de profissionalismo 
17%

Outros motivos 
13%

Sucessão a colega sem 
contacto prévio 18%

falsas declarações em termos 
de responsabilidade 13%
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CONSElHO REGIONAl DE DISCIPlINA DO NORtE
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NÚClEOS

Inauguração Nova Sede
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NÚClEO DE ARQUItECtOS DA REGIãO DE BRAGA

Presidente do secretariado Filomena Ferreira
Vogais: Nuno Araújo, Marta Vilarinho Freitas, Manuel Ferreira, Luís Filipe Abreu 
Suplente: Renata Palhares e Paula Feio dos Santos   

Em 2016 o NARB, dentro do seu campo de actuação, 
deu continuidade às Tertúlias

Temáticas “Arquitectos à Mesa”, onde teve sempre 
sala cheia com a presença de aproximadamente 80 
colegas do distrito.

Estas iniciativas tiveram lugar à mesa de jantar, com 
início às 19 horas com uma sucinta apresentação dos 
convidados seguida da sua intervenção, que termina 
entre as 20h30 e as 21h00, hora em que é servido o 
jantar. Ao longo do jantar é alimentado o debate com a
colocação de algumas questões aos oradores, sempre 
em ambiente descontraído. 

Estas Tertúlias são sempre uma oportunidade de 
confraternização, aproximação e convívio entre os
colegas do distrito e entre estes e a OA.

No contexto do tema "Experiências pelo Mundo", os 
colegas convidados: Jean Pierre Porcher,
Camilo Rebelo, o japonês Ren Ito e o italiano 
Alessandro Pepe, falaram dos seus diferentes 
percursos profissionais através de mostra de projectos 
e/ou obras realizadas, considerando a sua aventura 
profissional geográfica.

Num ambiente de partilha, considerando os anseios, 
dificuldades e desafios que se colocam aos colegas do 
distrito, esta Tertúlia procurou, em especial, fornecer 
algumas pistas, motivação e informação, a um grupo 
cada vez maior de jovens colegas, que ambicionam lá 
fora uma oportunidade de trabalho, aos que procuram 
conhecer e ouvir histórias de outras escolas, métodos, 
nomes, ideias, campo de actividade do arquitecto, 
processos de trabalho, novas culturas e formas de 
vida; e a colegas com gabinetes sediados em Braga, 
que procuram entrar mercado
externo.
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NÚClEO DE ARQUItECtOS DA REGIãO DE COIMBRA

Presidente do secretariado Fátima Lourenço
Vogais: Hugo Tocha de Carvalho, Susana Mexia Lobo, Nuno Soares, Nuno Serafim da Cruz
Suplente: Ana Tavares e Alexandre Cardoso

1 – ESPAçO NARC 
Inauguramos a 19 de Novembro o Espaço NARC + Perto, na Rua Visconde da Luz, 25, em Coimbra. 
Considerado um Espaço expositivo, uma montra para a cidade, uma loja de arquitectura e a sede do 
NARC, este projecto contempla uma série de valências projectadas na intenção de dar resposta aos 
nossos prepósitos. Um projecto de visibilidade da OA e de mudança no paradigma da relação entre 
a Ordem, os seus membros e a sociedade, que promove as relações de maior proximidade entre a 
arquitectura e a cidade.

2 – fORMAçÃO DOS MEMBROS
a ) Visita Técnica com a Duarte & Vieira + Visita de Autor ao Mosteiro do Lorvão – João Mendes Ribeiro, 
29 de Abril 2016 
O NARC realizou com o apoio da Duarte & Vieira - revestimentos de zinco e de cobre, mais uma acção 
do Ciclo “Visita Técnica” e “Visita Guiada de Autor” com a colaboração da Direcção Regional da Cultura 
do Centro, Associação Pró-Defesa do Mosteiro de Lorvão e Fabrica Paroquial do Lorvão e com a 
participação do Arq. João Mendes Ribeiro, autor do projecto, o NARC organizou esta iniciativa, que 
teve a participação de cerca de 50 inscritos, membros e sociedade civil que também têm mostrado 
interesse na participação nestas acções.  

Formação contínua da OASRN em Coimbra
Foram realizadas as seguintes formações: Elaboração de uma ficha de segurança e de um Projecto de 
SCI (1ª Edição) – 23 de Setembro – 12 inscritos; Reabilitação estrutural do edificado antigo – conceitos 
gerais| Reforço sísmico do edificado antigo (2ª Edição) – 7 inscritos; Reabilitação de Estruturas de 
Madeira - 4ª edição – 05 de Dezembro - 10 inscritos. Foram ainda abertas as inscrições para as seguintes 
formações, não obtendo inscritos suficientes para a sua realização: DESENHO E MODELAÇÃO DIGITAL 
(RHINOCEROS v5) Nível 1; Reabilitação de Estruturas de betão armadas e metálicas – 3º edição; 
Reabilitação de estruturas de alvenaria 3º edição; Concepção de Edifícios em termos de Segurança 
contra Incêndios; Desempenho Energético de edifícios; Coordenação de segurança em Obra; Direcção 
de Obra; Gestão e fiscalização de Obra.
"Conversas sobre Térmica em Edifícios"  IteCons – 11 de Março em Coimbra
O NARC associou-se ao IteCons (Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico em Ciências 
da Construção) para a realização da Formação "Conversas sobre Térmica em Edifícios", sessão (in) 
formativa sustentada pelo recente REH (Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação) nas instalações do IteCons em Coimbra. 

3 – COMUNICAçÃO E DIVULGAçÃO 
Exposição - "Construir a Paisagem - O povoamento florestal da costa entre Mira e Quiaios" 
18 Fevereiro - 18 Março no DARQ – Coimbra com Co-Produção: Departamento de Arquitectura da 
FCTUC e Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra

Comemorações do Dia Nacional dos Centros Histórico 2016 | 2 Abril 2016 | Coimbra
O Núcleo dos Arquitectos da Região de Coimbra, no âmbito das comemorações do Dia Nacional dos 
Centros Históricos, que se comemora a 28 de Março, realizou varias actividades e dinâmicas no Centro 
Histórico da Cidade de Coimbra. no dia 2 de Abril, com o apoio da  Agencia de Promoção da Baixa 
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de Coimbra . Café Santa Cruz, colaboração da APRUPP . Salão 40 - Oficina do Desenho . GoWalksportugal .  
Associação Casa Medieval - Coimbra Welcome Center.
Numa perspectiva de promover o Centro histórico de Coimbra, criamos as temáticas: Ver, Visitar e Viver o 
Centro Histórico. Desenhar a cidade com o Salão 40 – Oficina do Desenho, num percurso pelo Centro Histórico 
promovido pela GoWalksportugal ;

VIVER o Centro Histórico - Apresentação de iniciativas que promovem o desenvolvimento dos Centros 
Históricos - Associação Casa Medieval - Coimbra Welcome Center e Projecto Repositório de Materiais da 
Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e Protecção do Património; Conservas sobre “Centro 
Histórico – Reabilitar para Rehahitar” e Exposição dos desenhos realizados, no Café Santa Cruz.

Exposição de Fotografia do Arquitecto Júlio de Matos "Casas de Brasileiro" 14 de Maio a 12 de Junho 2016 
|Figueira da Foz
Apresentação do Livro "Casas de Brasileiro. Erudito e Popular na Arquitectura dos Torna-Viagem" de Domingos 
Tavares 
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra organizou com o Apoio da Câmara Municipal da Figueira da 
Foz, a Exposição de Fotografia do Arquitecto Júlio de Matos "Casas de Brasileiro" no CAE - Centro de Artes e 
Espectáculos da Figueira da Foz, Sala 3 no dia 14 de Maio e contou no dia da sua inauguração, com a presença 
do arquitecto Domingos Tavares para a apresentação do seu livro "Casas de Brasileiro. Erudito e Popular na 
Arquitectura dos Torna-Viagem"

2º Archi Summit –  7 a 9 Julho 2016| Porto 
A arquitectura portuguesa sob o tema "Passado, Presente e que Futuro para a Arquitectura" O NARC esteve 
presente, a convite da OASRN, neste evento, que foi um marco na agenda cultural na dinâmica da arquitectura. 
Convidámos 6 arquitectos da Região de Coimbra para exporem os seus trabalhos em formato de painéis que 
estiveram em exposição durante os dias das conferencias.
Exposição - "Construir a Paisagem - O povoamento florestal da costa entre Mira e Quiaios" - 1 a 31 de Julho - 
Museu do Território da Gândara Mira e de 2 a 31 de Agosto - Museu e Posto de Turismo praia de Mira
Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra em co-produção com a Câmara Municipal de Mira organizou a 
Exposição de fotografia "Construir a Paisagem" - O povoamento florestal da costa entre Mira e Quiaios.
Lançamento do catálogo "Construir a Paisagem: O povoamento florestal da costa entre Mira e Quiaios". Edição 
do Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra no dia 23 de Julho, no Museu do Território da Gândara em 
Mira. 

Inauguração do Espaço NARC +Perto com a Exposição de Arquitectura 19 Novembro 2016
Exposição ESPAÇO - Iniciativa do Núcleo dos Arquitectos da Região de Coimbra, com uma abrangência 
territorial da região, pretende ser mais um meio de divulgação da Arquitectura desenvolvida tanto nesta área 
geográfica como pelos membros da região. A exposição está aberta aos membros da Ordem dos Arquitectos 
que pretendam divulgar os seus trabalhos com o referencial de qualidade da arquitectura produzida no território.
Esta iniciativa desenvolve-se ao longo de 6 meses, com mostras temporárias de vários autores. A ESPAÇO 
pretende dar a visibilidade do que se produz, aos membros e a toda a sociedade civil, divulgando e valorizando 
a Arquitectura.

4 – PROMOçÃO DOS MEMBROS E DA ARQUITECTURA
HOMENAGEM ao Arquitecto Isaías Cardoso 24 Setembro | Figueira da Foz
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra com o Apoio da Câmara Municipal da Figueira da Foz realizou 
a sessão de homenagem ao Arquitecto Isaías Cardoso ano dia 24 de Setembro 2016 no Auditório do Museu 
Municipal Santos Rocha. A sessão contou com a Apresentação e lançamento da publicação "José Isaías Cardoso. 
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Um Moderno na Figueira da Foz" (edição Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra, seguido de jantar com 
a presença do Arquitecto José Isaías Cardoso no Restaurante Olaias no Centro de Artes e Espectáculos da 
Figueira da Foz.
5 - Sociedade civil

Protocolos
O Núcleo dos Arquitectos da Região de Coimbra tem realizado contactos comerciais, nas distintas áreas de 
interesse para os seus membros e familiares. Foram realizados os protocolos na área da saúde (Idealmed),  e 
cultura (Teatro Académico Gil Vicente). Os contactos são encaminhados para o Pelouro dos Protocolos da 
OASRN onde de uma forma mais eficaz, se analisa todos os procedimentos regulamentares em condições de 
se poderem criar os protocolos.

6 - fÓRUM REGIONAL DO CENTRO DAS ORDENS PROfISSIONAIS
Representando a Ordem dos Arquitectos na Região Cento, o NARC assume todos os compromissos estabelecidos 
desde a criação desta Associação/ Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais. São realizados 
anualmente acções de divulgação e debate sobre temáticas estabelecidas por uma Comissão Permanente de 
interacção com a sociedade civil. Este ano foram realizados vários momentos:

Conferencia “O DIREITO À SAÚDE E OS 40 ANOS DA CONSTITUIÇÃO - 8 de Junho Café Santa Cruz, em 
Coimbra, com ANTÓNIO ARNAUT. 

Conferência "Direitos Humanos e Refugiados" 22 Setembro. Café Santa Cruz, em Coimbra
Espectáculo no Casino da Figueira da Foz

O FoRCOP encerrou as suas actividades públicas em 2016, com várias iniciativas dedicadas aos direitos humanos, 
sob a presidência da Ordem dos Advogados, tendo a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Solicitadores e 
Agentes de Execução na co-organização e o apoio de todas as restantes Ordens do FoRCOP.
O encerramento constou de evento realizado no Casino da Figueira da Foz, com um espectáculo com a 
participação esplendorosa de Cuca Roseta e o virtuosismo e a maestria do Cordis e Quarteto Arabesco.
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NÚClEO DE ARQUItECtOS DA REGIãO DE VISEU

Presidente do secretariado: Álvaro Pereira  
Vogais: Fernando Melo, André Oliveira, Joana Cruz Pereira e Rafael Cordeiro  
Suplente: Fernando Paiva da Silva e Luís Pedro Seixas   

Conferência com o Professor Carlos Fiolhais entre as diferentes ordens profissionais.
“O verdadeiro e o belo _A estética na ciência e tecnologia”
Local: Teatro Viriato_Viseu 
Data: realizada a 17 de Fevereiro de 2017

Exposição “Outro Prisma” 
Local:  pretende-se que seja itinerante entre todos os municípios da região que responderam positivamente ao 
convite, feito pelo núcleo de arquitetos da região de Viseu
Local: Vouzela,Tondela e Viseu
Data:  de Abril de 2016 a Outubro de 2016

Jardins efémeros edição V coorganização de conferencias e exposições sobre o tema central do festival 
“Luz”
Local:  Viseu
Data: Junho 2016

Ciclo de Cinema | Parceria com o Cineclube (a propósito das Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura)
Local: Cineclub
Data: Outubro 2016
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