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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

O Conselho Directivo da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos no âmbito das suas competências, 
apresenta para submeter à Assembleia Regional Norte, o Relatório de Actividades do ano civil de 2017, sendo 
este acompanhado das informações entendidas necessárias e relevantes para a sua correcta interpretação.
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PRESIDENCIA

Presidente: Cláudia da Costa Santos
Vice-presidente: Alexandre Ferreira
Assessoria: Fátima Alves, Susana Machado e Nuno César Machado  
 
O ano de 2018 do Conselho Directivo Regional Norte, cuja actividade é sintetizada neste Relatório, assumiu-se 
como um ano de charneira para a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.
Os propósitos expostos no Plano de Actividades de 2018, de projectos de aprofundamento da política de proxi-
midade e reciprocidade com os membros, de auxílio do desempenho profissional dos Arquitectos e de amplia-
ção da influência dos Arquitectos e da SRN na discussão e definição de temáticas relacionadas com a profissão 
a nível técnico, político e económico foram estudados, preparados e nalguns casos já implementados durante 
o ano transacto.
A necessidade premente de repensar a profissão, o seu futuro, desafios, que contrariem uma navegação à vista 
e reactiva, obriga à implementação de mecanismos e estruturas que permitam a elaboração de estratégias de 
médio e longo prazo, rumo a um futuro que garanta uma SRN-OA sustentável, ao serviço dos Arquitectos e da 
Sociedade, com mecanismos que auxiliem a profissão a tornar-se mais coesa, relevante e viável. 
Esse trabalho interno, profundo, estruturado, teve a primeira fase visível durante o XV Congresso dos Arquitec-
tos, realizado em Lagoa, no qual o CDRN apresentou uma moção estratégica e uma recomendação (que estão 
em anexo neste Relatório), que incidiram sobre a urgência de traçar um rumo, um futuro que responda às três 
questões que emergem como fulcrais para a definição do presente e futuro da profissão de Arquitecto:
 • A prática profissional e a complexidade jurídica e dos procedimentos técnicos e administrativos; 
• O impacto do novo paradigma tecnológico na Arquitectura e na Construção; 
• A dignidade e viabilidade económica da profissão de Arquitecto.

Para encontrar respostas a essas questões de uma forma sistematizada, consistente, foi estudado, criado e 
formalizado o Centro de Estudos Norte 41 (CEN41).
Mais do que um mero Observatório, o CEN41 quer afirmar-se como um espaço de produção de conhecimen-
to, de confluência entre a produção académica e a Profissão, de interligação da Profissão e da Ordem com a 
Sociedade, que congregue e produza informação que sirva de auxílio à actividade profissional e permita que 
os Arquitectos liderem a vanguarda, influam a discussão e estabeleçam a agenda em questões legislativas, 
sociais e estratégicas ligadas ao Território, Urbanismo, Construção e Profissão.

O Centro de Estudos permitirá dar continuidade aos princípios do projecto Norte 41º e terá como principais 
premissas a Arquitectura, o Território, a Criatividade e a Sustentabilidade, constituindo-se como um centro de 
apoio à prática profissional no campo da arquitectura, relacionando a produção de conhecimento em diversos 
domínios científicos (Arquitectura, Urbanismo, Reabilitação, Geografia, Território, História da Arquitectura, 
Criatividade, Sustentabilidade, Energias Renováveis), a investigação e o desenvolvimento tecnológico com as 
diversas áreas relacionadas com serviços de arquitectura: projectistas, arquitectos, engenheiros, fabricantes 
de materiais de construção, empresas de construção.

O CEN41 não é uma estrutura concorrente, mas antes a peça complementar que faltava para fazer a ligação 
entre o extenso conhecimento produzido por centros de estudos e academia com a Arquitectura como activi-
dade profissional e económica.

A primeira iniciativa do CEN 41, e que pretende dar resposta a algumas das questões levantadas na moção 
do CDRN no XV Congresso, arrancou com o lançamento do procedimento para elaboração do estudo “Plano 
Estratégico para o Sector da Arquitectura no Norte de Portugal: 2018-2038” 

No ano em que se comemorou 20 anos de Ordem dos Arquitectos - SRN, revelou-se inadiável a elaboração 
de um estudo económico abrangente para o sector da Arquitectura, que apoie a reflexão e a indicação de 
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estratégias para a Arquitectura e para os Arquitectos numa perspectiva de viabilização e reestruturação da 
respectiva actividade económica à luz do presente contexto nacional e internacional, que permita enfrentar os 
desafios da profissão dos próximos 20 anos, considerando:
-  A necessidade de mobilizar meios e incentivar práticas profissionais que possam conduzir ao desempenho e 
retorno superior da actividade;
- A necessidade de dignificar o trabalho do arquitecto, reconhecendo-o como profissional acreditado e indis-
pensável no desenvolvimento e qualificação do território e do património arquitectónico internacional, nacio-
nal, regional ou local;
- A necessidade de criar medidas de combate à concorrência desleal e à degradação económica da profissão 
de arquitecto; 
- A necessidade de avaliar o sector e delinear estratégias de reestruturação e viabilização da profissão no 
futuro;
-A necessidade de compreender o impacto das transformações tecnológicas na arquitectura e na construção, 
aferindo os factores de renovação que garantam a afirmação e viabilidade da profissão;
-A urgência da percepção e análise da evolução dos serviços de arquitectura;
- Insuficiência de dados analisados e parâmetros que caracterizem a profissão no passado e no presente e 
consequente inexistência de definição de estratégias a curto, médio e longo prazo para a manutenção e am-
pliação da actividade profissional como factor de desenvolvimento económico e social, garantindo a viabilida-
de da prática profissional;
- A necessidade de definição de critérios de benchmarking e de capacitação dos arquitectos com mecanismos 
e modelos de gestão económica e financeira, adaptados às especificidades e idiossincrasias do sector. 

Atenta à natureza das necessidades, à complexidade técnica do estudo, à conveniência da existência de um 
plano estratégico para os próximos 20 anos, e ao necessário acompanhamento profissional dos arquitectos 
facultando elementos científicos que possibilitem boas práticas profissionais, revela-se de grande importância 
este estudo, permitindo o desenvolvimento de um plano de acção que implemente uma estratégia coerente, 
clara e pública para a profissão. 
Apesar da OASRN representar os arquitectos em exercício no território da Secção Regional Norte, facto que 
justifica esta iniciativa, ao promover este estudo no Norte de Portugal a OASRN gostaria de impulsionar o 
alargamento das conclusões desta iniciativa ao restante território português.

Reflexos desta crescente e aprofundada dinâmica, consumada em novas estratégias de promoção e capacita-
ção dos Arquitectos, são os Prémios Arquétipo e a nova organização da Formação.
O Prémio Arquétipo, lançado em 2017 durante a Concreta e com o apoio da Secretaria de Estado da Indús-
tria, no qual os arquitectos eram convidados a apresentar propostas o desenvolvimento ou [re]invenção de 
produtos, conceitos ou técnicas, com aplicabilidade direta para empresas do  sector da construção, teve 
durante o ano passado o culminar da competição, com a escolha dos vencedores do Prémio INOVAÇÃO N41, 
com 2500€ de prémio e do MASTER PRÉMIO INVESTIGAÇÃO N41, cujo prémio de 6000€ contribuiu para 
o desenvolvimento da proposta em protótipo e potencial produto comercializável. Deste modo, inverte-se a 
lógica tradicional, passando o arquiteto a ser agente ativo do processo criativo e acompanhando o processo 
de produção de materiais, produtos e/ou equipamentos desde a sua conceção, alargando o seu raio de acção 
e intervenção de forma vertical na fileira da construção.  
A Formação teve o melhor ano de sempre, reconhecimento dos Arquitectos da nova estratégia delineada e 
preparada em 2017. A adequação de conteúdos, estruturação do programa, novas propostas mais apelativas 
às necessidades formativas dos membros, a criação de 2 níveis que se adaptam a diferentes níveis de expe-
riencia e por fim uma redução do valor hora cobrado aos membros permitiu à Formação da OASRN entrar 
numa dinâmica inédita que permite abrir novas perspectivas de melhoria do serviço aos membros para os 
anos vindouros .
O papel da SRN como espaço de confluência, de debate e abertura à comunidade é também visível em diver-
sas iniciativas, sessões de esclarecimento e mesas redondas, como as realizadas relativamente ao novo Código 
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de Contratação Pública, a sessão IFRRU - MECANISMOS FINANCEIROS PARA A ARQUITECTURA , no qual se 
esclareceu os arquitectos àcerca do acesso ao financiamento na área da reabilitação urbana e abrir as portas 
para a discussão do "Enquadramento Legal e Normativo da Construção em Terra em Portugal". Desta forma 
reforça-se o carácter inclusivo e não dogmático da actividade da OASRN.
O esforço de descentralização e maior proximidade aos membros, para lá do apoio aos Núcleos que continuam 
a demonstrar a sua importância para a presença e divulgação da Arquitectura nos vários territórios, também 
é palpável nas iniciativas culturais, como o MESTURAS IV - Encontros Internacionais de Arquitectura Portu-
gal_Galiza e sobretudo nas acções de formação fora da área Metropolitana do Porto, com quase 30 formações 
planeadas em 2018, número inédito na história da OASRN. Substancia-se, assim, a vontade política clara e ine-
quívoca de aproximar a Ordem aos membros.
Esse esforço é também visível no estudo entregue à Assembleia de Delegados, no âmbito da elaboração do Re-
gulamento das Estruturas Locais e Regionais, que ajuda a quantificar, contextualizar e por vezes a desmistificar 
o impacto dos Arquitectos no Território, o seu peso e representatividade na estrutura orgânica e financeira da 
Ordem dos Arquitectos e a ponderar com dados mensuráveis e que correspondem à realidade actual, cenários 
futuros. Desta forma, sem preconceitos ou soluções pré-definidas, o CDRN informa e participa de forma posi-
tiva e construtiva neste Regulamento fundamental, para salvaguardar a sustentabilidade e representatividade 
da futura orgânica da OA.
A celebração dos 20 anos da Ordem dos Arquitectos, que englobou várias iniciativas, culminou  no 
final de 2018 com a exposição "O percurso associativo dos Arquitectos portugueses” que propôs uma aborda-
gem à história associativa e ao reconhecimento da profissão de Arquiteto, do século XV ao século XXI. 
O  crescente  número e implantação dos arquitecto na sociedade portuguesa, ilustrado nesta exposição, criou 
novos desafios e exigências associativas às quais, a Ordem dos Arquitectos- Secção Regional Norte tem procu-
rado responder no presente,  projectando e preparando o futuro. 

OBJECTIVOS SINTESE

1.1- Norte 41 - CONCLUÍDO
1.3 - Conselho de Arquitectos - EM CURSO
2.4- Orçamento Participativo - CONCLUÍDO

1. PRESIDÊNCIA
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REUNIÕES DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL 
DO NORTE 

13 REUNIÕES

REUNIÕES DO CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL
PRESENÇA EM 13 REUNIÕES 

Reuniões Assembleia de Delegados
12/01/2018
2ª Sessão da 4ª reunião da Assembleia de Delegados 
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira

23/02/2018
5ª Assembleia de Delegados 
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira

09/06/2018
7ª Assembleia de Delegados 
Arqtºs Alexandre Ferreira e António Laúndes 

15/12/2018
Assembleia de Delegados
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alexandre Ferreira e 
António Laúndes 

09/01/2018
Reunião na CCDRC - Assinatura de Protocolo AVAE-
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado

19/01/2018
Reunião c/ Presidente da Junta de Freguesia de 
Esmoriz 
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado

Reunião Conjunta de Núcleos
Arqtº Alexandre Ferreira

23/01/2018
"Conversa Aberta: O que pode ser o papel de uma 
Associação de Estudantes"
FAUP
Arqtª Cláudia Costa Santos

29/01/2018
Reunião c/ arqtº Alexandre Alves Costa s/ Prémio 
Távora
Arqtª Cláudia Costa Santos 

31/01/2018
Entrevista na Rádio Renascença
Arqtª Cláudia Costa Santos

17ª Reunião do Conselho Consultivo do Observatório 
do Emprego da Universidade do Porto
Arqtº Tiago Soares em representação da Presidência

01/02/2018
Reunião c/ Colégio de Gestão, Direcção e 
Fiscalização de Obras 
OASRN – Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alexandre 
Ferreira, Cláudia Antunes e Eva Oliveira. COB - 
Arqtºs José Bastos, Coordenado da CE do COB, 
José Bastos, Presidente da Mesa da Assembleia e 
Jorge Silva, da Comissão Executiva do COB.

07/02/2018
Reunião Câmara Municipal de Braga
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alexandre Ferreira

09/02/2018
Reunião c/ Arqtº Fernando Seara de Sá - Vereador 
da Câmara Municipal de Guimarães
Arqtªs Cláudia Costa Santos, Cláudia Antunes e Dr. 
Nuno César Machado

10/02/2018
Visita Amigos do MNSR
Visita guiada pelos Arqtºs Cláudia Costa Santos e 
Alexandre Ferreira 

12/02/2018
Reunião c/ Presidente da Junta de Freguesia de 
Esmoriz - Arqtº António Bebiano 
Arqtª Cláudia Costa Santos e Susana Machado

19/02/2018
Reunião na Câmara Municipal de Gondomar 
Arqtª Cláudia Costa Santos
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Assembleia Geral da ADDICT 
Arqtº Alexandre Ferreira

20/02/2018
Reunião c/ Prof. Doutor Manuel Mendes 
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ NARV 
Arqtºs Alexandre Ferreira, António Laúndes, 
Eduardo Queiroga e Pedro Vinagreiro.

28/02/2018
5.ª Sessão do Ciclo de conversas - Arquitectas: 
Modo(s) de (r)existir | Das políticas
Arqtª Cláudia Costa Santos

01/03/2018
Reunião c/ Dr. Luís Fábrica
Arqtª Cláudia Costa Santos

08/03/2018
Exposição dedicada ao arquiteto Manuel Marques 
de Aguiar
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da 
Presidente do CDRN

10/03/2018
Ciclo de debates INDOOR, ATO 4 do programa 
Please Share ! 
Arqtª Cláudia Costa Santos

Cerimónia de Passagem de testemunho para o Novo 
Conselho de Administração | Teatro Nacional São 
João
Arqtª Cláudia Costa Santos

12/03/2018
Reunião com a Assessoria para os Assuntos Jurídicos 
e Constitucionais | Presidência da República 
Arqtªs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal e Prof. 
Doutor Luís Fábrica

13/03/2018
Entrega de Prémios e Abertura da Exposição do 
Prémio João de Almada 2017
Arqtª Cláudia Costa Santos 

15/03/2018
Reunião c/ Jornalista Sandra Sá Couto
Arqtª Cláudia Costa Santos

16/03/2018
Conferência de Arquitectura e Paisagem – 
Implementação da Política Nacional de Arquitectura 
e Paisagem
Arqtª Cláudia Antunes em representação do CDRN

Reunião na Câmara Municipal de Gondomar | 
Apresentação da Instalação em espaço público do 
Pórtico da OASRN- apresentação
Arqtª Cláudia Costa Santos

17/03/2018
Cerimónia de Comemoração do Dia da Universidade 
Lusófona
Arqtº Alexandre Ferreira 

20/03/2018
Reunião c/ Arqtº Adelino Augusto Ferreira Gomes - 
membro 3812 
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Professor Manuel Mendes
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Eduardo Queiroga

23/03/2018
Reunião na AdEPORTO c/ Engºs Rui Pimenta e 
Alexandre Varela
Arqtª Cláudia Costa Santos

26/03/2018
Reunião com o presidente da Câmara de Esposende 
Arqtºs Cláudia Costa Santos,  Eduardo Queiroga e 
João Paulo Rapagão

27/03/2018
22ª Reunião da Assembleia Geral da AdEPorto
Arqtª Marta Fernandes em substituição da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Engº Alfredo Pereira da Costa
Arqtª Cláudia Costa Santos
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03/04/2018
Reunião c/ Engº Adolfo Ferreira | CCDRN
Arqtª Cláudia Costa Santos

06/04/2018
NARV | 3ª Conferência das Ordens "A Comunicação 
no Séc. XXI: entre as tecnologias da verdade e a 
humanidade" 
Arqtº Alexandre Ferreira

10/04/2018
Lançamento da Revista CORREIA/RAGAZZI 
ARQUITECTURA 2005-2018
Arqtª Cláudia Costa Santos

11/04/2018
Audiência c/ o Vice-Presidente da Assembleia da 
República, Deputado José de Matos Correia
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Paula Torgal

12/04/2018
Conversa em Serralves entre os arquitetos Álvaro 
Siza e Carles Muro
Arqtª Cláudia Costa Santos

14/04/2018
2ª Mesa do CPA- Colégio do Património 
Arquitectónico
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira

18/04/2018
Reunião c/ o Arqtº Álvaro Fernandes Andrade – 
Somos Douro 
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ o Arqtº Camilo Rebelo – Somos Douro
Arqtª Cláudia Costa Santos
 
20/04/2018 
Lançamento de livro e visita guiada: Reclaiming the 
use of Fernando Távora's Municipal Market of Santa 
Maria da Feira
Arqtº Eduardo Queiroga em representação do CDRN

Debate sobre a descentralização na cultura e gestão 
do património 
Arqtª Cláudia Costa Santos

21/04/2018
Lançamento de livro e visita guiada: Reclaiming the 
use of Fernando Távora's Municipal Market of Santa 
Maria da Feira
Arqtº Eduardo Queiroga em representação do CDRN

27/04/2018
Debate sobre a descentralização na cultura e gestão 
do património
Arqtª Cláudia Costa Santos | Participação no painel 

02/05/2018
Abertura do Mercado temporário do Bolhão
Arqtª Cláudia Costa Santos

10/05/2018
Reunião Ordem dos Arquitectos e Associações 
Nacionais de Professores
1. Associações Nacionais de Professores
. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 
Associação Nacional de Professores Contratados, 
professor César Israel Paulo.
.Presidente da Associação Nacional de Professores 
de Educação Visual e Tecnológica, Dr. Carlos Alberto 
de Sousa Gomes
. Presidente da APECV- Associação de Professores 
de Comunicação e Expressão Visual, Dr.ª Teresa 
Torres de Eça  
2. Ordem dos Arquitectos
. Presidente do Conselho Directivo Nacional, Arq.º 
José Manuel Pedreirinho
. Presidente da Mesa da Assembleia Regional Norte, 
Arq. Daniel Couto
. Vice-Presidente do Conselho Directivo Regional 
Norte, Arq.º Alexandre Ferreira

14/05/2018
IIDEBATE - TERRITÓRIO HABITACIONAL DO 
CENTRO HISTÓRICO DO PORTO, organizado pela 
União de Freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, 
Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 
Arqtº Eduardo Queiroga, em representação da 
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Presidente do CDRN. 

21/05/2018
5º Fórum Internacional do Património Arquitectónico 
Portugal Brasil (20/26 Maio)
Arqtª Cláudia Costa Santos

24/05/2018
Reunião Prof. Doutor Manuel Mendes
Arqtºs Alexandre Ferreira e Eduardo Queiroga

30/05/2018
Visita às instalações da empresa Eclisse 
Arqtª Cláudia Costa Santos

02/06/2018
Cerimónia do Dia Regional do Engenheiro 2018
Arqtº Alexandre Ferreira 

03/06/2018
Celebrações do Dia Nacional da Itália
Arqtº Alexandre Ferreira 

05/06/2018
Reunião NARV
Arqtº Alexandre Ferreira

09/06/2018
Evento “Somos Douro” 
Arqtª Cláudia Costa Santos

15/06/2018
Sessão pública por ocasião do encerramento da 
discussão pública da proposta de alteração do 
Programa Nacional da Política de Ordenamento do 
Território (PNPOT) 
Arqtªs Cláudia Antunes e Alexandra Lourenço em 
representação da Presidente CDRN

Conferência R.U.-I.S. | "A HABITAÇÃO EM PORTUGAL
Arqtº Alexandre Ferreira

22/06/2018
II World Heritage Congress
Arqtª Cláudia Costa Santos

26/06/2018
Reunião c/ a empresa Eclisse
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Pedro Vinagreiro e 
Tiago Soares

28/06/2018
Reunião c/ Dr. Pacheco Amorim
Arqtª Cláudia Costa Santos

03/07/2018
Cerimónia do Dia Nacional do Arquitecto 2018 I 
Homenagem Arq.º Álvaro Siza Vieira 
Arqtº Alexandre Ferreira 

09/07/2018
Reunião c/ o Arqtº José Bernardo Távora
Arqtª Cláudia Costa Santos

12/07/2018
Reunião Segurança contra incêndios
Arqtº Alexandre Ferreira

14/07/2018
1ªs Jornadas de Arquitectura
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alexandre Ferreira, 
António Laúndes e Cláudia Antunes

24/07/2018
Reunião na Fundação Marques da Silva - Drª Paula 
Abrunhosa
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Cláudia Antunes

29/07/2018
Recepção a bordo do navio H.S. Promitheus, por 
ocasião do Summer 2018 
Arqtª Cláudia Costa Santos

01/08/2018
Reunião AVAE - Arquitectos do Centro
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado, 
com membros da Região Centro, inscritos na Bolsa 
AVAE. 

02/08/2018
Reunião c/ Arqtº Siza Vieira
Arqtª Cláudia Costa Santos
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07/08/2018
Reunião c/ Arqtº António Belém Lima
Arqtª Cláudia Costa Santos

09/08/2018
Reunião c/ Dr. Fernando Santos Ageas
Arqtª Claudia da Costa Santos

10/08/2018
Reunião c/ Drª Paula Abrunhosa FIMS, Arqtºs Manuel 
Mendes e José Bernardo Távora 
Arqtª Claudia da Costa Santos

06/09/2018
Reunião c/ Presidente da Delegação Regional do 
Norte da Ordem dos Psicólogos 
Arqtª Claudia da Costa Santos

11/09/2018
Reunião c/ CEO da PM Media Corporate e Villas & 
Golfe
Terça-feira, 11 de setembro 14:30 – 16:00
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Pedro Vinagreiro

17/09/2018
Sessão oficial de Abertura do Ano Lectivo 2018/2018 
| Conferência 'Aldo Rossi sob o signo da Cidade' por 
Alberto Ferlenga, seguida de conversa com Álvaro 
Siza 
Arqtº Eduardo Queiroga em representação do CDRN

22/09/2018
Ciclo de Conferências “4 ESPAÇOS | 4 CONVERSAS"
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

24/09/2018
Reunião c/ Presidente da Câmara Municipal de 
Matosinhos
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Eduardo Queiroga

26/09/2018
I ENCONTRO DE URBANISMO
Arqtª Cláudia Antunes em representação da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

27/09/2018
Conferência Ageas Seguros | ‘Desafios tecnológicos 
e de internacionalização da região’ 
Arqtº Tiago Soares em representação da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

28/09/2018
I Edição do Fórum sobre o Plano de Paisagem das 
Terras de Coura
Arqtº Alexandre Ferreira c/ intervenção na Sessão 
de Abertura do Fórum

28/09/2018
Inauguração da exposição "Infinito Vão - 90 anos de 
arquitetura brasileira" 
Arqtª Cláudia Costa Santos

01/10/2018
Reunião s/ o Programa Academias do Conhecimento 
Gulbenkian
Arqtº Alexandre Ferreira

06/10/2018
"Um Objeto e Seus Discursos por Semana"
Arqtª Cláudia Costa Santos - Moderadora do painel 
"Um objecto e os seus Discursos"

17/10/2018
Reunião na Fundação Marques da Silva
Arqtª Cláudia Costa Santos

22/10/2018
Evento subordinado ao tema "Agenda 2030 - 
Desenvolvimento sustentável"
Arqtª Cláudia Antunes 

25/10/2018
Jantar com o conferencista, Arq.º Emilio Tuñón
Arqtº Alexandre Ferreira em representação da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

30/10/2018
Reunião c/ Arqtº Alexandre Alves Costa e Drª Paula 
Abrunhosa
Arqtª Cláudia Costa Santos
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06/11/2018
Evento Anual IFRRRU 2020
Arqtª Cláudia Costa Santos
21/11/2018
Participação na Comissão Científica do Congresso 
“CONSTRUÇÃO 2018"
Arqtª Cláudia Costa Santos

24/11/2018
Ciclo de Conferências “4 ESPAÇOS | 4 CONVERSAS” 
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da Arqtª 
Cláudia Costa Santos

30/11/2018
Conferência AGEAS | "Novas oportunidades no 
interior" 
Arqtº Tiago Soares 

03/12/2018
Reunião c/ Reitor da Universidade do Porto | Prof. 
Dr. António Manuel de Sousa Pereira 
Arqtºs Cláudia da Costa Santos e Alexandre Ferreira

06/12/2018
Reunião c/ Dr. Nuno Maia - Sécil 
Arqtª Cláudia Costa Santos

Entrega do Prémio André Jordan 2018 
Arqtª Cláudia Costa Santos

07/12/2018
Reunião na Câmara Municipal de Aveiro
Arqtº Alexandre Ferreira

12/12/2018
Cerimónia de Tomada de Posse do Diretor da 
Faculdade de Arquitetura, Professor Doutor João 
Pedro Xavier
Arqtª Cláudia da Costa Santos

14/12/2018
Cerimónia comemorativa dos 17 Anos do Alto Douro 
Vinhateiro Património Mundial 
Arqtª Cláudia Costa Santos
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O NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE MEMBROS - 1998 ATÉ 2018 

DADOS ESTATÍSTICOS

2017

231

2018

281
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GESTÃO FINANCEIRA

Vogal: António Laundes
Assessoria: Lídia Meireles e Cláudia Almeida  

A Gestão Financeira da SRN estruturou o seu Orçamento para 2018 na continuidade dos resultados apresentados 
no ano de 2017 e como reflexo das actividades previstas para o mesmo ano e aprovadas em Assembleia Regional 
Norte. A proposta foi entregue e discutida com os restantes Orgãos executivos da Ordem dos Arquitectos (CDN 
e SRS), apresentada e aprovada em reunião plenária de CDN que posteriormente enviou para apreciação, 
aprovação e emissão de parecer do Conselho Fiscal. Por último, o Orçamento da Ordem dos Arquitectos foi 
discutido e aprovado em Assembleia de Delegados.

Os resultados obtidos antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA) 
ascendem os 236’209,00€ sendo o resultado liquido total de 150’627,00€ (valores provisórios e ainda por 
validar junto do CDN, Conselho Fiscal e Assembleia de Delegados) e espelham o exercício do ano financeiro 
e reflectem o resultado da actividade da SRN. Da análise aos resultados poderemos referir que a Receita 
Estrutural (1.118.372,20€) continua a ser capaz de fazer frente aos Custos Estruturais (1.008.535,61€) e assim 
suportar o regular funcionamento e atribuições estatutárias da SRN, onde foi atingido um resultado positivo 
de 109.836,59€. Em relação aos resultados obtidos na comparação entre Receita Extraordinária e Custos 
Extraordinários o saldo é também positivo, atingindo um valor de 126.372,67€, demonstrando a capacidade 
que a SRN continua a ter de dar resposta a despesas e iniciativas que não dependem da Receita Estrutural e 
que assentam no princípio do autofinanciamento das actividades.
Com os resultados obtidos (Resultados Estruturais e Extraordinários) é possível garantir e absorver os valores 
dos ajustamentos e provisões que, neste momento (antes da apuramento em sede de Auditoria), ascendem a 
-85.582,22€.
A SRN continua a absorver um valor contabilístico anual de 34’259.92€ referente a depreciações, sendo que 
o peso maior recai sobre os valores associados à construção da Nova Sede - N41 que continua a representar 
um impacto negativo nos resultados apresentados. Os esforços realizados para a redução dos custos com 
Fornecedores e Serviços Externos, com a constante renegociação dos contratos, permite apresentar valores 
inferiores aos do ano anterior.
O Pelouro da Gestão Financeira canalizou uma parte da sua actividade de 2018 para a organização interna e 
para a contínua tentativa de reduzir os valores das quotas em atraso. As 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 uma parte substancial da receita estrutural da SRN, têm sido um factor 
de particular atenção e para o qual é conveniente encontrar mecanismos que as contrariem.
Subsiste, ainda, um forte impacto do número de suspensões que são solicitadas junto dos serviços da SRN 
(199 membros) contrariadas apenas pelo número de termos de suspensão (177 membros) e pelo número de 
inscrições como membros efectivos (367 membros), ajudando ao equilíbrio do atrás apresentado. 

NO FIM DO ANO 2017 A SRN CONTA COM:

- Membros Activos 7566
- Membros com quotas em dia 6016
- Membros com quotas em atraso 1550
- Membros em PRQ 62
- Membros honorários 13
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- Membros Não Activos 2425
- Membros isentos 87
- Membros suspensos 2338

Durante o ano de 2018, foi ainda implementada uma ferramenta de suporte à Gestão Financeira para controlo 
de despesas. Essa ferramenta utilizada por todos os pelouros da SRN e com o controlo da Gestão Financeira é 
o primeiro momento de controlo e monitorização das despesas da SRN.
Assim, a Gestão Financeira poderá considerar que se encontra realizado o seu Plano de Actividades 2018, 
que os resultados demonstram a eficiência das orientações tomadas e que os desafios de futuro deverão ser 
encarados na óptica do investimento e nunca da retracção, podendo antecipar que o ano de 2019 será um ano 
de alguma tranquilidade financeira. Contudo, os desafios que se avizinham para a SRN no futuro deverão ser 
encarados com as necessárias cautelas e o apoio constante no controlo financeiro para que não seja colocada 
em causa a sustentabilidade atingida até agora na Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.

OBJECTIVOS SINTESE

Analise Trimestrais de Controlo Orçamental - CONCLUÍDO  
Orçamento Participativol - CONCLUÍDO
Recuperação de Quotas - EM CURSO
Gestão do Edifício - EM CURSO

2. FINANÇAS E PATRIMÓNIO
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RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - OASRN
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2. FINANÇAS E PATRIMÓNIO

2018
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# O resultado de 2017 deveu-se a ajustes contabilísticos.

  > EBITDA (Resultado Operacional 2017): + 130365 euros

  > Meios Libertos: + 44209 euros

Ajustes contabilísticos

  > Depreciações e amortizações: - 273586 euros

   (Nova sede/Portal/D. Hugo)

  >Perdas e imparidades: -34322 euros

   (Quotas)

 

#
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ORÇAMENTO RESULTADO

ORÇAMENTO 2018  VS RESULTADO 2018 - ESTRUTURA

2. FINANÇAS E PATRIMÓNIO
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CUSTOS ESTRUTURAIS  - FORNECEDORES E SERVIÇOS

2. FINANÇAS E PATRIMÓNIO
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ADMINISTRAÇÃO E QUALIDADE

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

As acções planeadas para o Pelouro de Gestão Administrativa, Operacional e da Qualidade para o ano de 2018 
foram globalmente cumpridas.

A base de dados dos membros da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos está a ser 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 irá resultar numa melhoria efectiva de todos os instrumentos informáticos de trabalho com a 
implementação do Gestor de Membros, Gestor Documental e Portal dos Arquitectos.

3.2 CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Coordenador: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob

De modo a poder responder às solicitações externas de certificação digital dos membros, a SRN conseguiu 
sensibilizar o CDN e a SRS relativamente à necessidade de implementar a cédula profissional. Embora a 
concretização tenha acontecido ainda em 2018, foram efectuadas todas as etapas e o objectivo será concluído 
nos primeiros meses de 2019.
No ano 2018 foi também conseguido o acordo com o CDN e a SRS para a criação de um endereço electrónico 
para todos os membros da Ordem dos Arquitectos, o que também será implementado nos primeiros meses de 
2019.

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 2018, foram recebidos 32 pedidos de certificação desta natureza. 
Aprovados foram um total de 28 pedidos de certificação (quatro foram arquivados por os membros não 
terem apresentado os documentos necessários ou não terem experiência profissional suficiente), 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. 
Foi  concretizado o tratamento dos processos, emissão e disponibilização no Portal dos Arquitectos das 
certidões específicas, e registo nos processos individuais dos arquitectos requerentes no Gestor de Membros.

26 pedidos de certificação aprovados para o exercício de funções de Coordenador de Projecto;
2 pedidos de certificação aprovados para o exercício de funções de Director de Obra e Director de Fiscalização 
de Obra e para Técnico Responsável pela Condução da Execução de Trabalhos de Especialidades em obras de 
classe 6 ou superior.
24 pedidos de certificação aprovados para o exercício das cinco funções, Coordenador de Projecto, Director de 
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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 
2018, houve 4 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 2018 houve 4 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 nesta área 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.

Em Julho de 2018, e face à publicação do Acórdão do Tribunal Constitucional a 10 de Julho de 2018,  a Ordem 
dos Arquitectos deixou de efectuar o reconhecimento dos arquitectos para esta função, e a ANPC deixou de 
fazer o registo.
De acordo com a legislação em vigor, os arquitectos podem elaborar projectos de SCIE, referentes a edifícios 
e recintos classificados na 3.ª e 4.ª categorias de risco, e são desta situação informados quando contactam os 
serviços da Secção Regional do Norte.

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

Como nos anos anteriores, foram efectuados todos os registos relativos aos pedidos (número, motivo e período) 
e optimizados os tempos de resposta, dentro das limitações impostas pela necessidade de aguardar a aprovação 
dos pedidos pelo Conselho Directivo Nacional.

Pedidos de membros recebidos no ano 2018

260 pedidos de esclarecimento sobre suspensão da inscrição e termo de suspensão recebidos através mensagem 
electrónica ou por telefone
199 pedidos de suspensão da inscrição na Ordem dos Arquitectos
177 pedidos de termo do período de suspensão da inscrição
2 pedidos de isenção de pagamento de quotas de membro da Ordem dos Arquitectos

Na coordenação dos procedimentos administrativos com o CDN e CDRS foi prosseguido o trabalho já 
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. 
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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 continuaram a não ser 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 registadas 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. 

Em Novembro de 2018 foi alterado o horário dos serviços de secretaria da Secção Regional do Norte, passando 
a ser das 9:30 às 17:30. Esta alteração foi motivada pelos pedidos dos membros, estagiários e candidatos, para 
que os serviços comecem a funcionar mais cedo, possibilitando o tratamento dos assuntos antes de iniciarem 
as actividades.

3.3 GESTÃO DA QUALIDADE
Coordenadora: 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 2018 por atrasos motivados pelas diversas alterações que surgiram 
com o início de um novo mandato dos órgãos sociais da Ordem dos Arquitectos e que não foram concretizados 
no ano que terminou.

Ao longo do ano de 2018 foram preparados  mais  10 modelos e minutas de documentos e documentos de 
registo (MO), 2 Procedimentos Operacionais (PRO).

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.
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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 arquitectur

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

Um dos principais objectivos para 2018 consistia em criar um Regulamento Interno de Trabalho, articulado 
com o código do trabalho, onde constam normas de organização e disciplina do trabalho, para classificação e 
uniformização dos procedimentos para todos os que trabalham na OASRN e que já existem em documentos 
dispersos. Este objectivo foi concretizado na preparação do documento mas não na redacção final e aprovação 
(pelos órgãos directivos e colaboradores).

A importância da valorização e qualificação permanente dos recursos humanos é uma linha estrutural importante 
para maximizar a competência e a produtividade. É da máxima importância definir um plano de hierarquia, 
promover a formação interna de colaboradores, promover a competência nas tarefas desempenhadas 
individualmente, facilitar o trabalho em equipa, conhecer e gerir a performance dos colaboradores e, caso se 
verifique necessário, promover mudanças.

As novas metodologias, procedimentos e critérios de controlo podem garantir o equilíbrio orçamental e 
financeiro dos recursos humanos.

A formação interna dos colaboradores da Secção Regional do Norte decorre no âmbito do Código de Trabalho, 
que estabelece o direito a formação profissional. Desta forma, assegurar a formação interna contribui para 
uma melhor eficiência e qualidade dos serviços prestados aos membros. No ano de 2018, foram concretizadas 
acções de formação nas áreas de actuação complementares às que ocorreram no ano transacto.

Em 2018 tentou-se a consolidação do processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com o 
intuito de melhorar e organizar as práticas internas da Secção Regional Norte adequadas face à experiência da 
sua utilização no último ano. Defendendo uma melhoria contínua na prestação dos serviços de qualidade, com 
os seus assessores, promovendo uma confiança e uma credibilidade no serviço e trabalho desenvolvido, tendo 
como objectivo principal a satisfação dos membros.

OBJECTIVOS SINTESE

3.1.5 - Portal dos Arquitectos - EM CURSO
3.2 - Sistema de Gestão de Qualidade - EM CURSO
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PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO E DE TERMO DA SUSPENSÃO 
ENTRE 2008 E 2018
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pedidos  de certificação aprovados para o exercício de funções de Coordenador de 
Projecto;

pedido de certificação aprovados para o exercício de funções de Director de Obra e Direc-
tor de Fiscalização de Obra e para Técnico Responsável pela Condução da Execução de 
Trabalhos de Especialidades em obras de classe 6 ou superior;

pedidos 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.

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.

pedidos de certificação aprovados, verificando-se previamente os requerimentos apresen-
tados, e o cumprimento dos requisitos adequados ao exercício da função com a análise dos 
currículos e documentos provatórios.

2018
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PROTOCOLOS 

Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lígia Sampaio, Filipa Paiva e Dr. Nuno César Machado

A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos, no âmbito das suas atribuições, tem o propósito de 
dinamizar e fomentar a interligação com os seus membros, arquitectos e membros estagiários, em áreas 
diversificadas, proporcionando diversas vantagens e benefícios na aquisição de produtos e/ou serviços por 
parte de terceiros. 
Para o ano de 2018, a estratégia adoptada foi a de formalizar parcerias que realmente representassem um 
benefício distintivo das demais parcerias disponibilizadas no mercado, apostando assim num número de 
parceiros mais reduzido mas com mais vantagens. 
Assim, em 2018, da totalidade de propostas apresentadas, o Serviço de Protocolos negociou 28 propostas, 
tendo formalizado 14 novas parcerias comerciais. No que respeita às áreas, a sua diversidade pode ser analisada 
no gráfico em baixo apresentado. 

4.APOIO AO MEMBRO

PROTOCOLOS OASRN CELEBRADOS EM 2018 

0 5 10 15 20 25 30 35

Desporto | Lazer | Viagens

Educação | Formação

Gestão | Contabilidade

Hotelaria | Restauração

Mobiliário | materiais | Equip. | Construção

Saúde | Bem-estar

Serviços

Outros

O serviço de Protocolos da OASRN, e com o intuito de melhorar os benefícios aos membros, realizou uma 
renegociação das condições acordadas junto de algumas entidades parceiras, sendo que em duas delas houve 
um incremento no benefício concedido aos membros. 
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4.APOIO AO MEMBRO

 

 

   Áreas de actuação Entidades

DESPORTO| LAZER|VIAGENS                   

HOTELARIA | RESTAURAÇÃO

MOBILIÁRIO | MATERIAIS, EQUIP. 
CONSTRUÇÃO

SAÚDE | BEM- ESTAR

SERVIÇOS

EDUCAÇÃO | FORMAÇÃO

GESTÃO | CONTABILIDADE

Fitness Up

Dance 4 you 

EMAC- Escola Saúde Integral Porto

F3M- Information Systems S.A.

Grapes Hospitality

Hostel Five Senses 

Aluplasto 

Orpheu Decor

OUTROS

MediPóvoa 

Vitacentro

+ ASSIST - Assistência Pessoal

Clínica Dra. Rita Santos Silva 

4U2GO, Lda (GoFree Caravans)

OnWine
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CARTÃO DE SAÚDE ABEAS/MEDIS

Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lígia Sampaio, Cláudia Almeida e Nuno César Machado

O cartão de saúde Ageas/Médis, visa conceder aos membros da Secção Regional do Norte da Ordem dos Ar-
quitectos, benefícios no acesso à saúde. Em 2018, verificou-se a estabilização na adesão ao Cartão de Saúde 
Ageas/Médis, com uma adesão menor, tendo em conta os anos anteriores. Em 2016 o Cartão de Saúde Ageas/
Médis representou a concretização, em 2017 a consolidação, e em 2018 a estabilização, revelando-se um desafio 
superado, mas em constante renovação.
O cartão de Saúde Ageas/Médis, promovido pela OASRN, trata-se de um cartão gratuito e facultativo, e en-
quadra-se numa política de reciprocidade e proximidade estabelecida entre a Secção Regional Norte da Ordem 
dos Arquitectos e os seus membros activos, com a situação de quotas regularizadas.
A OASRN, divulga directamente o cartão de saúde Ageas/Médis, aos novos membros, aos membros que efec-
tuam o Termo da Suspensão, aos membros Jubilados, e aos membros que procedem à transferência de Secção 
para a SRN. 

Toda a informação alusiva ao cartão de saúde está patente no site da OASRN  http://protocolos.oasrn.org/ 

O cartão de saúde Ageas/Médis, compreende condições vantajosas, nomeadamente:
- 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€). 
- Inclui uma Cobertura de 2ª Opinião Médica, ou seja, garantia do prestador ao serviço de segunda opinião mé-
dica 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).
- Acesso à vasta rede de prestigiados profissionais de saúde, da rede 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 de-
claração de Consentimento para a transmissão e tratamento de dados pessoais.
O feedback recebido por parte dos membros é francamente positivo, sendo referido que os descontos atingem 
ou ultrapassam os 50% do valor inicial das consultas. 

4.APOIO AO MEMBRO

ADESÃO - CARTÃO DE SAÚDE AGEAS/MÉDIS DA OASRN

2016 2017 2018
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BOLSA DE EMPREGO

Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Sara Azevedo e Nuno César Machado

Durante o ano de 2018, o serviço da Bolsa de Emprego deu continuidade à divulgação de anúncios de Ofertas 
e Procuras de Emprego/Estágios na área de arquitectura, bem como à disponibilização de anúncios de con-
cursos públicos de admissão à função pública, publicados em Diário da República, para o lugar de arquitecto, 
actualizando diariamente a informação da sua página.

Acções da Bolsa de Emprego, durante o ano de 2018:
- Procedimentos concursais – 58
- Ofertas emprego – 87
- Ofertas Estágio – 164
- Procura Emprego – 33
- Procura Estágio - 20

Ainda no decorrer de 2018, o serviço da Bolsa de Emprego deu continuidade ao processo de reestruturação 
da página da Bolsa de Emprego, cuja implementação aguarda pelo trabalho final de criação da nova página da 
OASRN por parte dos técnicos informáticos. 

OBJECTIVOS SINTESE

4.1 Protocolos no âmbito profissional – EM CURSO
4.4 Bolsa de Emprego – CONCLUÍDO

ACÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO - 2017

4.APOIO AO MEMBRO

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

 Procedimentos concursais

 Ofertas emprego

 Ofertas Estágio

Procura Emprego

 Procura Estágio
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5.INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO

Coordenador: Eva Oliveira 
Assessoria: Sofia Jacob 

No ano de 2018, o Conselho Directivo Regional do Norte continou a trabalhar com o Regulamento de Inscrição e 
Estágio (publicado em Diário de República a 4 de Abril de 2016 e em vigor desde 5 de Abril de 2016) e a alertar 
o Conselho Directivo Nacional para as falhas e omissões graves do documento. 
Destacamos mais um ano, as falhas e omissões graves no Regulamento de Inscrição e Estágio:
. O Plano de Estágio Profissional deve ser um programa detalhado do estágio, com descrição dos 
objetivos gerais e específicos, do plano de trabalhos, da abordagem, metodologia e dos resultados expectáveis. 
No entanto, de acordo com o determinado no artigo 8.º (Estágio profissional) do Estatuto da Ordem dos 
Arquitectos, na redação da Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto:
“….. a inscrição na Ordem compreende um estágio profissional experimental nos actos próprios da profissão que 
permita a formação deontológica e o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e científicos necessários ao 
desempenho da profissão, nomeadamente aqueles que relevam para os compromissos assumidos nos termos 
de responsabilidade por projectos de arquitectura e por outras actividades próprias da profissão de arquitecto.”
Assim, sendo um documento descritivo e um compromisso entre o estagiário e o orientador, deverá o Plano de 
Estágio Profissional ser claro e indicar como será a abordagem aos actos próprios da profissão (reservados e 
não reservados) descritos nos pontos 2 e 3 do artigo 44.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos
A dificuldade dos intervenientes entenderem os objectivos claros do Estágio exigido pela Ordem, obriga a 
muitos esclarecimentos e a alterações do conteúdo do Plano de Estágio Profissional antes da validação do 
processo, atrasando o início do estágio profissional.
. A não obrigatoriedade de apresentação de prova de contrato de estágio e de prova de serem pagos 
os subsídios definidos no Decreto-Lei n.º 66/2011, de 1 de Junho pelas Entidades de Acolhimento, conduz ao 
incumprimento das regras. 
. Apenas é possível a alteração de Entidade de Acolhimento, devendo o Orientador manter-se em todo 
o processo. O ponto 3 do artigo 2.º apenas refere a possibilidade de alteração de entidade de acolhimento, 
contudo, o artigo 8.º, ponto 1, alínea c) refere que é dever do estagiário “submeter à Ordem dos Arquitectos os 
pedidos de alteração de Entidades de Acolhimento e do Orientador”.
. Os candidatos a membro efectivo através de estágio profisisonal, e os profissionais de outros estados 
que se inscrevem como membros efectivos têm um valor a pagar com os processos (€295,00 – duzentos e 
noventa e cinco euros), ao qual é depois acrescido o valor da quota anual, os profiissionais que pretendem a 
livre prestação em Portugal não têm qualquer custo com o processo de inscrição e nem pagam quotas, porque  
o Regulamento refere no ponto 4 do artigo 5.º que “não implica o pagamento de taxas”.
O Conselho Directivo Regional Norte alertou sistematicamente o Conselho Directivo Nacional para a urgência 
de  revisão e alteração do Regulamento de Inscrição e Estágio, o que tornou a acontecer ao longo do ano que 
terminou.
Consequentemente, no ano de 2018, o trabalho de esclarecimento e apoio aos Estagiários, Orientadores e 
Entidades de Acolhimento foi bastante complexo pois continuou-se a ultrapassar as falhas definindo internamente 
procedimentos para minimizar o impacto. Salienta-se que neste ano houve um acréscimo significativo de 
candidatos e processos (mais 100 processos que no ano de 2017).
Do plano de 2018, por falta de disponibilidade de recursos, e por ter um documento que regula o estágio que 
não tem como base a salvaguarda das exigencias da ordem para o cumprimento da lei, não foi efectuada 
nenhuma diligência para criar um protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a Segurança 
Social e Autoridade para as Condições do Trabalho, no sentido de criar um sistema que garanta o correto e legal 
funcionamento do período de experiência profissional no âmbito do Estágio Profissional. 
No 15.º Congresso da Ordem dos Arquitectos, realizado no mês de Outubro, em Lagoa no Algarve, o Conselho 
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Directivo Regional Norte apresentou uma recomendação sobre o processo de inscrição na Ordem dos 
Arquitectos. Esse documento recomenda que a Ordem defina claramente as regras de acesso à profissão, 
que crie condições para que o estágio seja um período de aquisição de competências, que se responsabilize 
pelo processo de estágio, que se empenhe para um adequado exercício da profissão e que consiga criar um 
documento que espelhe valores e mais valias para os futuros Arquitectos.

» pedidos de alteração de estágio   
36  pedidos aprovados 
1 pedido pendente
» pedidos de conclusão de estágio  
279

Pedidos de inscrição a Membro Efectivo através de estágio profissional 
388 recebidos
367 aprovados
21 pendentes  (aguardam revisão do plano de estágio)
» como profissional de país estrangeiro
25 aprovados (24 profissionais de outros estados e 1 para prestação de serviços pontual)
» pedidos de alteração de estágio  
36 pedidos aprovados 
01 pedido pendente 
» pedidos de conclusão de estágio
279  

5.INSCRIÇÃO

Países

Nº de estagiários

PRT

368 01

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ESTÁGIOS - POR PAÍS 

IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO/PAÍS DE REALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS MEMBROS-
EXTRAORDINÁRIOS _ESTAGIÁRIOS EM CURSO

ITA

01

ESP

01

ALE

01

IRL

01

FRA

01

HOL

01

BEL

05

SUI

03

RU

01

MEX

01

JAP

01

MAC

01

RPC
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5.INSCRIÇÃO

PEDIDOS DE INSCRIÇÃO A MEMBRO EFECTIVO

388
Pedidos 

recebidos

367 25
Aprovados Como profissional

de país 
estrangeiro

279
Pedidos de 

conclusão de 
estágio

OBJECTIVOS SÍNTESE

5.1 - Acompanhamento e apoio aos candidatos - EM CURSO
5.4 - Criação de Protocolo com IEFP, Seg. Social e ACT - NÃO CONCLUÍDO
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6.FORMAÇÃO

FORMAÇÃO

Vogal: Eva Oliveira
Assessoria da Formação: Sandra Cunha e Susana Silva

O volume de formação relativo ao ano de 2018 compreendeu 77 acções de formação implementadas, 925 horas 
de formação ministradas e 1283 formandos, aproximando-se de 13 702 horas de volume de formação.
Os objectivos da formação de 2018 foram amplamente atingidos. O programa foi estruturado com base em 
várias premissas descritas no plano de 2018 e os objectivos principais de responder às necessidades dos for-
mandos e dos membros da ordem dos arquitectos foram asseguradas e correspondidas. 
Assistimos a um crescente interesse por parte dos arquitectos em tomar conhecimento dos temas e das for-
mações que a Secção Regional Norte disponibilizou. Esta procura foi um dos objectivos que a SRN traçou para 
o ano de 2018, uma vez que o volume de formação tem maior incidência na procura por parte dos membros 
estagiários. 
Foram criados 2 níveis de formação, sendo que a maioria das formações de Nível 2 pode ser apenas frequen-
tada por arquitectos e outros profissionais com experiência. 
Esta implementação teve a sua fase de adaptação e de chegada de informação aos arquitectos, mas no último 
trimestre do ano foi perceptível o aumento da procura. Foi a resposta a um trabalho de implementação de 
novos temas, novas propostas e objectivos de conteúdos da formação.
Com a análise do Diagnostico de Necessidades de 2017, foram programadas formações descentralizadas em 
Guimarães, Vila Real, Aveiro e Coimbra. Foi muito positivo o resultado desta iniciativa, uma vez que foi possível 
realizar todas as acções de formação. Com a tomada de posse dos núcleos, no segundo trimestre do ano, foram 
implementadas formações em Viseu, por solicitação do Núcleo em funções. Estas formações não tiveram a 
adesão esperada e apenas foi possível realizar uma.
Neste ano foi implementado o valor de 8€/hora cobrado aos membros efectivos pelas acções de formação, 
igualando assim os membros estagiários. Foi um objectivo do CDRN as acções de formação terem o valor 
mínimo praticado para os membros efectivos, uma vez que o valor hora de formação para os estagiários foi 
definido pelo CDN.

OBJECTIVOS SÍNTESE

Aumentar o número de formandos membros efectivos a frequentar formação CONCLUIDO
Continuar a implementar novas opções formativas CONCLUIDO
Implementar acções de formação descentralizadas CONCLUIDO
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6.FORMAÇÃO

EXERCÍCIO DA PROFISSÃO

 

    Acção de formação Nível Formandos Avaliação da 
formação

Estatuto e Deontologia

Nº horas   Ed. propostas    Ed. realizadas

Direitos de Autor e Boas Práticas

1 8 14 14 282 92% 

2 8 5 1 11 85% 

Honorários em Arquitectura 1 8 5 5 86 92% 

Organização de Gabinete 2 8 4 0 0 0 

Gestão do Tempo 1 8 2 0 0 0 

Marketing e Comunicação 1 16 1 0 0 0 

Marketing e Comunicação 2 16 1 0 0 0 

Empreendedorismo em Arquitectura 1 16 1 0 0 0 

Instrução do Processo 1 8 6 6 88 93% 

Coordenação do Projecto, n1 1 8 2 2 40 93% 

Coordenação do Projecto, n2 2 8 2 0 0 0 

Metodologias no Processo 

de Construção
1 8 6 6 112 92% 

Medições e Orçamentos 2 24 3 0 0 0 

Gestão e Coordenação de Obra, n1 1 12 2 2 40 93% 

Gestão e Coordenação de Obra, n2 2 12 2 0 0 0 

Direcção de Obra, n1

Direcção de Obra, n2

Direcção de Fiscalização de Obra, n1

Direcção de Fiscalização de Obra, n2

Metodologia BIM

Metodologia BIM

1 16 2 2 40 89% 

2 16 2 0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 12 2 2 25 91% 

2 12 2 1 20 -- 

1

2 25 

20 2

1
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6.FORMAÇÃO

EDIFICADO

 

    Acção de formação Nível Formandos Avaliação da 
formação

Ordenamento de Território 
e Urbanismo

Nº horas   Ed. propostas    Ed. realizadas

Direito na Arquitectura

1 12 3 1 8 97% 

1 8 5 2 26 93% 

Direito de Propriedade e RJUE 1 8 4 2 33 95% 

Análise de Patologias Construtivas 1 7 3 3 58 87 

Termografia 2 16 2 0 0 0 

Noções Básicas de Eficiência 
Acústica em Edifícios 1 15 1 1 10 93% 

1 15 1 1 20 

Acessibilidade no Edificado 1 7 2 1 14 97% 

Integração sa Segurança Contra In-
cêndios na Concepção Arquitectónica 
de Edifícios

1 21 3 1 6 98% 

Coberturas ajardinadas 1  8 2  2  40 92% 

Reabilitação e Regeneração Urbana 1 7 2 2 40 85% 

Reabilitação e Reforço Sísmico no 
Edificado Antigo 1 8 4 4 51 93% 

Reabilitação de Estruturas de Madeira 1 8 4 4 71 93% 

Noções Básicas de Eficiência 
Energética em Edifícios

Reabilitação de Estruturas de 
Alvenaria 2 8 4 4 56 92% 

Reabilitação de Estruturas de Madeira 1 8 4 3 45 82% 

88%
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CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO

 

    Curso Formandos Avaliação da 
formação

Ordenamento de Território 
e Urbanismo

Nº horas   Ed. propostas    Ed. realizadas

Direito na Arquitectura

128 1 1 12 98% 

65 1 1 7 93% 

SOFTWARE

 

    Acção de formação Formandos Avaliação da 
formação

Projectar com o Revit Architecture 
2018

Nº horas   Ed. propostas    Ed. realizadas

Projectar com o Revit Architecture 
2018

30 2 2 21 97% 

20 2 1 10 97% 

Nível

1

2
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NÚMERO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO - 2018
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NÚMERO DE FORMANDOS 

+ 37% EM 2018, QUANDO COMPARADO COM 2017

+ 85% EM 2018, QUANDO COMPARADO COM 2013

NÚMERO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO

+ 38% EM 2018, QUANDO COMPARADO COM 2017

+ 57% EM 2018, QUANDO COMPARADO COM 2013
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7.PRÁTICA PROFISSIONAL
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PRÁTICA PROFISSIONAL 

Coordenador: Cláudia Antunes
Assessoria: Alexandra Lourenço, Susana Machado e Dr. Nuno César Machado

7.1 CONSULTORIA TÉCNICA
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, 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 2018 foram reg-
istadas 1900 consultas neste serviço. Destacamos que destas, 198 foram sobre deontologia profissional, 1702 
relativas à prática profissional, temas jurídicos, dúvidas sobre a aplicação ou interpretação de legislação e 148 
consultas de Apoio Jurídico (130 presencial e 18 via Skype). 

7.2 CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO E PRÁTICA PROFISSIONAL
Os temas mais recorrentes nos pedidos de esclarecimento do apoio à Prática Profissional e Apoio Jurídico 
foram: acessibilidades, honorários, Direitos de Autor, dúvidas sobre a aplicação e interpretação de legislação, 
entre outros, dos quais destacamos: 

 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 – uma vez que o diploma e as normas anexas já estão em vigor há mais de 
10 anos e ainda subsistem muitas dúvidas. Continuam também a existir interpretações divergentes entre téc-
nicos, Câmaras Municipais, Instituto Nacional de Reabilitação e OASRN. 

 - Pedidos de apoio no cálculo de honorários para realização de projectos, e informações sobre a existên-
cia de tabelas salariais. O Serviço, através dos membros tomou conhecimento para o facto de algumas empre-
sas enquadrarem os arquitectos de acordo com CCT aplicado às actividades da construção civil, obras públicas 
e serviços relacionados com a construção. 

 - Questões relacionadas com Deontologia Profissional, nomeadamente sobre a substituição de um Co-
lega numa tarefa. – De realçar um cuidado crescente por parte dos membros em cumprir os deveres deontológi-
cos nas relações profissionais com os Colegas e na salvaguarda das questões de Direitos de Autor

 - Qualificações profissionais exigidas para a execução de empreitadas de obras públicas – Lei nº 41/2015 
de 3 de Junho alterada pela Lei nº 25/2018 de 14 de Junho.

 - Questões relativas aos prazos que as Câmaras devem respeitar quando estão em causa Processos ref-
erentes a Operações Urbanistas. 

 - Competência para o Arquitecto elaborar e subscrever um levantamento Topográfico –o assunto foi 
comunicado ao CDN e estará a ser analisado.

Manteve-se a consulta diária do Diário da República Electrónico (DRE), 1º e 2º série, bem como a constante ac-
tualização de toda a legislação dos temas mais relevantes para o exercício da profissão de arquitectura no site 
da OASRN. 

7.PRÁTICA PROFISSIONAL



46

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2018

7.3  CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO
O serviço de consultas de Apoio Jurídico foi mantido de forma presencial, bem como as consultas Via Skype, 
a funcionar desde Setembro de 2017. Esta modalidade de consulta permite aos membros o acesso descentrali-
zado ao apoio jurídico. Esta iniciativa tem sido reconhecida pelos membros como uma mais valia. 

7.4 APOIO À PRESIDÊNCIA
Foi mantido o apoio directo e permanente à Presidência da CDRN, em assuntos relacionados com a prática 
profissional, na análise e aplicação de legislação, tais como: 
 Preparação de contributos no âmbito da consulta pública da Resolução de Conselho de Ministro refer-
ente à “Nova Geração de Políticas de Habitação”, e no âmbito do processo da discussão pública do Programa 
da Orla Costeira Caminha-Espinho (POC-CE).

 No acompanhamento das acções desenvolvidas pela OA relacionadas com a Proposta de Lei 495/XIII - 
Segunda alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação 
profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização de 
obra e pela direcção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que lhes são aplicáveis e 
revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro.

 Apoio ao representante da OASRN na Comissão Consultiva da 3ª Revisão do PDM de Braga.

 Apresentação de sugestões para propostas de alterações à legislação em vigor, através da elaboração 
de um documento que teve como base os diplomas que levantam mais questões ao Colegas no  exercício da 
profissão, o documento não aponta soluções, mas fundamenta a necessidade de alterar os diplomas referidos, 
nesse mesmo documento.

7.5 PROMOÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
Neste ano o Pelouro do Apoio à Prática esteve ainda envolvido: 
7.5.1 Trabalhou-se na preparação de um novo site onde surjam ferramentas de busca de legislação mais facili-
tadoras;
7.5.2 Na recolha de informação necessária para desenvolver uma “Uniformização de Procedimentos” relativos à 
operações urbanísticas previstas no RJUE, junto das Câmaras Municipais;
7.5.3 Em Abril disponibilizou-se no Portal dos Arquitectos o comprovativo de contratação de Seguro de Re-
sponsabilidade Civil Profissional.

7.6 PARCERIAS INSTITUCIONAIS 
Das relações com em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados na prática profissional, 
destacam-se:
7.6.1 Manutenção do protocolo estabelecido com o IPQ, permitindo o acesso das normas técnicas necessárias 
à prática da profissão dos membros da OA, com desconto de 20%
7.6.2 A manutenção da parceria com o Porto4Ageing contribuindo para o desenvolvimento de acções de pro-
moção da qualidade de vida da população sénior na cidade, no âmbito da intervenção no espaço edificado e na 
divulgação de iniciativas conjuntas. 
7.6.3 A parceria com a Associação Centro da Terra no projecto "Enquadramento Legal e Normativo da Con-
strução em Terra em Portugal", com a realização da3º Mesa Redonda, enquadrada nos encontros e temas de 
grande importância para a construção em Terra, na preservação do Património e no enquadramento da Ar-
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quitetura de Terra contemporânea a nível nacional e internacional. 
7.6.5 A Parceria com a Inovadomus que desenvolve o tema “Construção para a Saúde”, um projecto que visa 
promover a construção e a reabilitação de edifícios que, com informação certificada, possam contribuir para 
a saúde e bem-estar dos indivíduos, permitindo aos membros da OASRN o acesso a apresentações técnicas 
especializadas.

OBJECTIVOS SÍNTESE

7.1 Melhorar o tempo de resposta às questões solicitadas pelos membros – CONCLUÍDO
7.1 Actualizar e divulgar da legislação referente à prática profissional – CONCLUÍDO
7.3  Criar e disponibilizar, Brochuras/Guias de apoio ao exercício da profissão (sobre temas que se considere 
uma mais valia) - EM CURSO
7.4.1 Implementar novo site da OASRN com componente dedicada à legislação - EM CURSO
7.4.2 Realizar parcerias em entidades externas à OASRN sobre assuntos mais relevantes abordados na prática 
profissional – CONCLUÍDO
7.4.3 Desenvolver iniciativas sobre temas da prática profissional–  CONCLUÍDO
7.4.6 Recolher informação necessária para desenvolver uma Uniformização de Procedimentos junto das Câ-
maras Municipais -EM CURSO
7.4.7 Proposta de criação de um grupo de trabalho para a “Código Único da Construção” com o CDN/SRN/
SRS. - EM CURSO

PRÁTICA PROFISSIONAL

10h-17h
Horário de 

atendimento

QUADRO SÍNTESE COM AS CONSULTAS REGISTADAS EM 2017 NO SERVIÇO DA 
PRÁTICA PROFISSIONAL:

Deontologia 
Profissional

Prática 
Profissional

Total de Consultas 2017 

Consultas e dúvi-
das jurídicas

182 1383

1754

189
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ENCOMENDA

Coordenadores: António Laúndes e Cláudia Antunes
Assessoria: Sara Azevedo e Helena Almeida  

O Pelouro da Encomenda manteve 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, mantendo a sua 
divulgação através dos meios de comunicação de que dispõe. 
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 comunicados. 
Como forma de promover a transparência na contratação pública, a igualdade de oportunidades a todos os 
seus membros e a valorização da profissão de arquitecto, o Pelouro da Encomenda do CDRN, 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, 
os quais deram origem à adjudicação dos seus serviços de Apoio Técnico e/ou Assessoria Técnica na organização 
de concursos. 
Foram mantidas ainda o acompanhamento e a monitorização dos Prémios de Arquitectura e Urbanismo 
promovidos na área de intervenção da OASRN. Para alguns dos quais a OASRN foi convidada a designar 
elementos de júri, tendo, nessa sequência procedido à revisão dos regulamentos. 
O Pelouro da Encomenda da CDRN 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 2018 pelo Pelouro, salientamos o seguinte: 

8.1 CONCURSAMENTO PÚBLICO E PRIVADO

8.1.1 Inventariação e análise de procedimentos concursais
Da consulta realizada, diariamente, ao Diário da República (D.R.) electrónico, II Série, foi registado um total de 
24 concursos públicos, que se enquadravam no exercício da arquitectura e se inserem na área geográfica da 
OASRN. 

8.1.2 Concursos promovidos por entidades externas e analisados pela OASRN 
Na sequência da análise realizada aos processos dos concursos públicos, que se enquadravam no exercício 
da arquitectura e na área geográfica do Norte, o Pelouro da Encomenda enviou informação escrita a 3 (três) 
entidades adjudicantes, com alerta para as desconformidades detectadas, e informou os seus membros, através 
da emissão de 3 Comunicados, divulgados no sítio na OASRN. 
 Concurso Público para Aquisição de serviços com vista à elaboração do Projeto de Instalação da Unidade 
Integrada para o Envelhecimento Saudável e Ativo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E., 
promovido pelo Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.
 Concurso Público 07/2018 - Projeto de execução da Eurovelo 1 - Rota da Costa Atlântica na Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
 Concurso Público - Prestação de serviços para a elaboração do projeto para a Requalificação do Bairro 
Vicentino, em Cantanhede, promovido pela Câmara de Cantanhede
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8.1.3 Concursos Públicos com Assessoria Técnica 
Na sequência das reuniões realizadas, durante o ano de 2017, com algumas entidades externas, foram 
apresentadas sete propostas de Assessoria Técnica da OASRN para organização de concursos de concepção: 

Na sequência das reuniões realizadas, em 2017 e 2018, com algumas entidades públicas externas ao CDRN 
e das 8 (oito) propostas de Assessoria Técnica apresentadas para organização de concursos de concepção, 
os serviços do Pelouro da Encomenda, no decorrer do ano transato, deram continuidade à organização de 
um concurso adjudicado em 2017 e iniciaram o desenvolvimento de quatro concursos adjudicados em 2018, 
aguardando ainda resposta de uma entidade adjudicante, conforme o que a seguir se enuncia:

 Concurso Público de Concepção para a elaboração do projeto de criação da praça da vila de 
Manteigas, promovido pela Câmara Municipal de Manteigas (procedimento adjudicado em 2017 - em curso)

 Concurso Público de Concepção para a “Cobertura, Museu e Acessos da Vila Romana do Rabaçal, 
Penela”, promovido pela Câmara Municipal de Penela (procedimento adjudicando em 2018 – em curso);

 Concurso Público de Concepção para a “Revitalização da Praça Luís de Camões, Guarda”, promovido 
pela Câmara Municipal da Guarda (procedimento adjudicado em 2018 - em curso); 

 Concurso Público de Concepção para a “Valorização Urbanística da Diagonal da Trofa”, promovido 
pela Câmara Municipal da Trofa (procedimento adjudicado em 2018 - em curso); 

 Concurso Público de Concepção para criação do “Museu da Cidade, auditório e espaço cultural 
de Vila Nova de Gaia”, promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia (procedimento adjudicado em 
2018 - em curso);

 Concurso Público de Concepção para a Requalificação da Praça da República de Felgueiras, 
promovido pela Câmara Municipal de Felgueiras (aguarda-se pela formalização da adjudicação dos serviços do 
CDRN)

 Concurso Público de Concepção, relativo a objecto a definir posteriormente, a promover pela 
Câmara Municipal de Santo Tirso (serviço não adjudicado)

 Concurso Público de Concepção, relativo a objecto a definir posteriormente, a promover pela 
Câmara Municipal de Braga (serviço não adjudicado)

Ainda no decorrer de 2018, os serviços do Pelouro da Encomenda procederam à divulgação dos resultados de 
dois concursos públicos assessorados pelo CDRN, os quais:

 Concurso Público de Conceção (ideias) para o Eixo "Imaginarius Centro de Criação, Arte e Espaço 
Público – Cineteatro António Lamoso", promovido pelo Município de Santa Maria Feira, lançado em D.R. n.º 
180, de 18 de Setembro de 2017;

 Concurso Público de Concepção para Criação do Pavilhão Expositivo de Serralves, promovido pela 
Fundação de Serralves, lançado em D.R. n.º 212, de 03 de Novembro de 2017;
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8.1.4 Concursos Privados com Assessoria Técnica 
Na sequência das reuniões realizadas com algumas entidades privadas, foram apresentadas 2 (duas) propostas 
de Assessoria Técnica para organização de concursos de concepção, às quais o CDRN aguarda resposta quanto 
à adjudicação dos seus serviços: 

 Concurso privado de Concepção para a criação de Estrutura Modular “Five Senses Shelter | 5SS” 
(aguarda-se pela adjudicação dos serviços do CDRN);

 Concurso privado de concepção para elaboração do projecto de arquitectura do Edifício de 
Escritórios Schmitt na cidade de Matosinhos, promovido pela empresa Schmitt Elevadores, Lda. (aguarda-se 
pela adjudicação dos serviços do CDRN). 

8.1.5 Apoio Técnico do CDRN 
Durante o ano de 2018, o Pelouro da Encomenda não prestou qualquer serviço de Apoio Técnico. 

8.1.6 Outros Concursos 
Para além dos concursos acima mencionados, os serviços do Pelouro da Encomenda procederam ainda à análise 
dos concursos privados, alguns dos quais foram alvo de divulgação nos meios de comunicação do CDRN, que 
se seguem:

 Concurso Desafios Urbanos’17, promovido pelo portal Espaço de Arquitetura
Após análise do Regulamento do concurso e tendo-se verificado que o mesmo se encontrava correctamente 
instruído, procedeu-se à sua divulgação nos meios de comunicação do CDRN. Apesar disso, uma vez que 
existiam alguns aspectos que deveriam ser melhorados, foi enviado ofício à entidade organizadora, no sentido 
de os corrigirem numa próxima edição;

 Concurso de Ideias “Viana Polis”, promovido pela empresa Imolimit, S.A.
Após análise do Programa do Concurso de Ideias “Viana Polis”, verificou-se que existiam algumas matérias 
defendidas pelo CDRN que não se encontravam asseguradas, pelo que, o Pelouro da Encomenda reunião com 
a empresa Imolimit, S.A. para lhes transmitir as suas reservas.

8.2 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA

8.2.1 Prémios organizados pelo CDRN 
 Prémio OASRN - Norte 41º | 1ª edição
Elaboração do Regulamento da 1ª edição do Prémio OASRN - Norte 41º | Realidades Emergentes, com o tema 
“Turismo Sustentável”. 
Envio de convite às entidades externas que a seguir se enunciam, com o intuito de prestarem o seu Apoio 
Institucional e designarem elementos de júri: Turismo de Portugal; Turismo do Porto e Norte de Portugal; 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte; Câmara Municipal do Porto.

8.ENCOMENDA
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 Prémios Arquétipo | 1ª edição
Apoio ao Pelouro do Norte 41.º, no âmbito dos procedimentos a realizar no desenvolvimento do processo do 
Prémio. 

 Prémio Fernando Távora | 14ª e 15ª Edição 
Apoio na revisão do Regulamento da 14ª edição e na elaboração de respostas aos pedidos de esclarecimento.

 Prémio “Outro Prisma” |4ª Edição
Apoio na revisão do Regulamento da 4ª edição do Prémio “Outro Prisma”.

8.2.2. Prémios com Assessoria Técnica 

 Prémio Concreta Under 40, promovido pela Exponor
Na sequência do convite declinado pelo CDRN para integrar o júri da 1ª edição do Prémio Concreta Under 40, 
lançado em 2017, uma vez que o seu Regulamento não cumpria as premissas por si defendidas, a Exponor 
solicitou ao CDRN apoio para reformulação do Regulamento da 2ª edição do Prémio, a lançar em 2019, tendo o 
Pelouro da Encomenda apresentado Proposta de Assessoria Técnica para o efeito. (aguarda-se pela adjudicação 
dos serviços do CDRN)

8.2.2. Prémios com Apoio Técnico 
 Prémio Margrés, promovido pela Margrés
Após análise do Regulamento do Prémio Margrés, cujo elemento suplente de júri é o Presidente do Núcleo de 
Arquitetura da Região de Aveiro da Ordem dos Arquitetos, o Pelouro da Encomenda enviou uma informação 
escrita à entidade promotora, onde alertou para a necessidade de serem cumpridos alguns formalismos para 
Apoio Técnico do CDRN ao Prémio, tendo entretanto procedido à divulgação daquela iniciativa nos seus meios 
de comunicação.

8.2.3 Outros Prémios 
 Prémio Urban 2018, promovido pela URBAN OBRAS
Na sequência do convite apresentado à CDRN para integrar a composição do júri do Prémio URBAN 2018, o 
Pelouro da Encomenda procedeu à análise do seu Regulamento, tendo entretanto enviado uma informação 
escrita à entidade promotora, manifestando as suas reservas e informando da impossibilidade em apoiar o 
Prémio nos moldes apresentados. 
 Prémio Municipal de Reabilitação Urbana de Braga, promovido pela Câmara Municipal de Braga
Na sequência do convite apresentado ao CDRN para integrar a composição do júri do Prémio Municipal de 
Reabilitação Urbana de Braga, o Pelouro da Encomenda procedeu à análise do seu Regulamento, tendo 
entretanto estado presente numa reunião com a Câmara Municipal de Braga, onde manifestou as suas reservas 
e informou da impossibilidade em apoiar o Prémio nos moldes apresentados. 

8.3 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 3 (três) certificados/declarações específicos para efeitos de habilitação de 
membros da OASRN em concursos internacionais.

8.ENCOMENDA
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 Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João
Na sequência da publicação do Despacho n.º 8875-A/2018, em Diário da República n.º 181, de 19 de Setembro 
de 2018, em que se publicita ter o Governo “autorizado a lançar procedimento concursal para a conceção e 
projeto de novas instalações para o Centro Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário de São João, E. P. 
E.”, o CDRN enviou ofício ao Presidente do Conselho Directivo da Administração Central do Sistema de Saúde 
e ao Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, onde presta o seu apoio e 
manifesta a total disponibilidade na efectivação daquele procedimento concursal.

 Reabilitação do Cine-Teatro Caracas, Oliveira de Azeméis 
Na sequência dos ofícios enviados pelo CDRN à Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, solicitando 
esclarecimentos sobre o procedimento adoptado para o desenvolvimento do projecto de Reabilitação do Cine-
teatro Caracas e o estado de execução do contrato celebrado entre aquela entidade e a empresa Broadway 
Malyan Portugal – Arquitectos e Designers Unipessoal, Lda., o CDRN recebeu resposta daquele Município, onde 
nos foi dado a conhecer que “o estudo prévio elaborado pela “Broadway Malyan” … ficou concluído em Julho de 
2017”, situação que foi dada a conhecer aos membros que solicitaram informação sobre a matéria. 

 Apoio à Ordem Psicólogos – Delegação Regional do Norte
O Pelouro da Encomenda do CDRN realizou uma reunião com a Delegação Regional do Norte da Ordem dos 
Psicólogos, a pedido daquela entidade, para aconselhamento relativamente ao procedimento que irão levar a 
cabo, dentro em breve, para a construção da sua nova sede. 

 Acção de Sensibilização “Vamos Procurar Arquitectura”
Revisão das condições de participação da Acção de Sensibilização “Vamos Procurar Arquitectura”. 

8.5 OUTRAS INICIATIVAS/ ASSUNTOS 
 Mesa Redonda - Novo CCP
Tendo em conta a entrada em vigor, no início do ano de 2018, da revisão do Código dos Contratos Públicos, 
através do Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de Agosto, o CDRN organizou, no dia 29 de Junho, a  "Mesa Redonda 
- Novo CCP | Concurso de Concepção/ Concurso de Ideias", com o intuito de promover uma breve apresentação 
sobre o Instrumento Procedimental Especial -  ‘Concurso de Concepção'. 
Esta iniciativa contou com a presença do Director Jurídico e de Contratação Pública do IMPIC, Dr. Fernando 
Batista, da Assessora Jurídica do Pelouro da Encomenda do CDRN, Dra. Helena Almeida, do Arq. Manuel Correia 
Fernandes e da Arq. Conceição Melo.

 Exposição - XV Congresso dos Arquitectos
O Pelouro da Encomenda do CDRN participou na Exposição sobre a Encomenda Pública, organizada pela 
Comissão Executiva do XV Congresso dos Arquitectos, que ocorreu em Lagoa (Algarve), de 25 a 27 de Outubro 
de 2018, onde apresentou os painéis dos primeiros classificados de três concursos por si assessorados. 

 Reunião com Câmara Municipal de Santo Tirso
O Pelouro da Encomenda do CDRN realizou uma reunião com a Câmara Municipal de Santo Tirso, a pedido 
daquela, para apoio e aconselhamento na análise do Acórdão do Tribunal de Contas, que recusou o visto 
ao contrato de prestação de serviços para “Elaboração dos projectos de Arquitectura e Especialidades de 
reabilitação do mercado municipal e recinto da Feira”, a celebrar com a vencedora do concurso de concepção, 
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organizado com a assessoria da Europan Portugal.  

 Comunicados do IMPIC sobre plataforma de Compras Públicas GATEWIT
Divulgação de Comunicado no site da OASRN, relativo  a informação do IMPIC, I.P. que volta a reforçar a não 
autorização da CONSTRULINK, SA em praticar qualquer acto na plataforma de compras públicas GATEWIT.

 Plataforma única da Encomenda 
Na sequência das reuniões realizadas em 2017 com a SRS e CDN, com o intuito de se criar uma plataforma 
única da encomenda, com uma linguagem comum, que agregue e potencie a optimização das funcionalidades 
de todas as ferramentas existentes, o Pelouro da Encomenda da SRN enviou os seus contributos escritos para 
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OBJECTIVOS SÍNTESE

8.1 Contínua análise de concursos, públicos enquadrados no âmbito da arquitectura e inseridos na área geográ-
fica SRN, com alerta às respectivas entidades adjudicantes, em casos de detecção de irregularidades, e comu-
nicado aos membros da OA CONCLUÍDO
8.1 Maior aproximação com os municípios e entidades externas  EM CURSO
8.1 Incentivo ao concursamento público e à premiação na arquitectura e urbanismo junto de entidades externas  
EM CURSO
8.2.3 Realização de sessões de esclarecimento acerca do CCP  CONCLUÍDO
8.2.3 Implementação da bolsa de jurados (concursos e prémios)  CONCLUÍDA a fase de análise relativamente 
ao conceito 
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COMUNICAÇÃO

Coordenador: Pedro Rocha Vinagreiro
Assessoria: Ana Caridade

No ano de 2018, o trabalho desenvolvido no Pelouro da Comunicação mannteve a linha definidida ao longo 
dos ultimos anos pela atual direcção. Uma comunicação mais presente, mais próxima, tentando ir ao encontro 
dos membros e sociedade.
Para que esta comunicação seja cada vez mais eficaz com o pouco investimento disponivel, foi necessário 
desenvolver novas plataformas e optimizar as existentes, reestruturar algumas actividades, criar e planear 
novas medidas.
No trabalho desenvolvido em 2018 destaca-se a aposta no aumento do envio de mailings aos membros, 
através do envio de informação especifica, a reestruturação do Mensageiro, a produção de entrevistas 
com arquitectos premiados, a elaboração de Plano de Comunicação OASRN, a elaboração de Plano de 
Comunicação de Crise e a elaboração do Plano de Comunicação do Centro de Estudos Norte 41.
O site www.oasrn.org passou por ajustes do backoffice de modo a optimizar e simplificar a inserção de 
informação.
A divulgação de eventos foi uma constante diária e a presença da OASRN no espaço mediático teve um 
retorno financeiro (automatic Advertising Value) de 773.000 euros, num universo de 237 notícias.
As redes sociais continuam a ter uma presença forte na comunicação da OASRN e tem-se mostrado um boa 
aposta através do aumento dos números de seguidores e interações de redes sociais em cerca de 10% ao ano. 

9.1 COMUNICAÇÃO EXTERNA

9.1.1 NOVO SITE DA OASRN 
Desenvolvimento e estruturação de todo o BackOffice, adaptação do histórico e inserção de conteúdos e 
imagens no novo site. Em fase final de implementação. 

 9.1.2 REDES SOCIAIS
> interacção diária
> 12 ENTREVISTAS PUBLICADAS NO FACEBOOK
  7 entrevistas realizadas a arquitectos vencedores de Prémios Internacionais de Arquitectura
  5 entrevistas aos arquitectos vencedores dos Prémios Arquétipo

9.1.3. ASSESSORIA MEDIÁTICA
A assessoria mediática teve, no 1º semestre de 2018, um papel central no pelouro da Comunicação, fruto da 
aprovação da lei nº 25/2018, aprovada a 14 de junho pela AR.
Batendo-se pela não aprovação deste diploma, a OASRN usou o espaço mediático para denunciar o que 
considera ser um ataque à profissão.
Para além disso, sempre que considerado oportuno, o Pelouro da Comunicação 
difunde Comunicados de Imprensa.
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Presença da OASRN no espaço mediático

237 NOTÍCIAS
3 ENTREVISTAS EM TV
1 ENTREVISTA EM RÁDIO
179 NOTÍCIAS ON-LINE

Retorno financeiro (Automatic Advertising Value) da presença da OASRN nos órgãos de Comunicação Social 
foi de cerca de 773 ml euros*. 
[*O retorno financeiro ou AAV é calculado tendo como base o custo do espaço de publicidade.]

9.2 COMUNICAÇÃO INTERNA

9.2.1 CRIAÇÃO DE NEWSLETTER TEMÁTICAS EM SUBSTITUIÇÃO DO MENSAGEIRO
Planeamento e estruturação gráfica e editorial das novas newsletters temáticas. 

9.2.2    18 Mensageiros

9.2.3    74 comunicados / mailings enviados a membros

9.3 EVENTOS
Divulgação, e apoio no planeamento e organização de eventos da OASRN
 
EXEMPLOS MAIS RELEVANTES

Prémios Arquétipo | 1ª edição
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).
- Divulgação nos Orgãos de Comunicação Social
[23 notícias]

Prémio Fernando Távora
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).
- Divulgação nos Orgãos de Comunicação Social
[74 notícias]

Mesa Redonda "De D. Hugo a Álvares Cabral"- Apoio na organização
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).
- Moderação do debate

15º Congresso dos Arquitectos
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais)
- Contacto para divulgação, na CS, da Moção apresentada 
[1 Artigo de Opinião]
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Exposição “O Percurso Profissional dos Arquitectos Portugueses”
- Apoio na organização
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais)
- Elaboração de dossiê de Imprensa
- Divulgação na CS e entidades parceiras
[1 notícia] 

9.4 ACTIVIDADE OASRN
Divulgação da actividade da OASRN em meios de comunicação internos e externos
Divulgação da actividade dos Núcleos
Desenvolvimento DE imagem gráfica (se aplicável)

9.5 PLANOS E DOSSIÊS

- Elaboração de Plano de Comunicação OASRN

- Elaboração de Plano de Comunicação de Crise

- Elaboração do Plano de Comunicação do Centro de Estudos Norte 41

- Elaboração de dossiê de Impresa sobre Reabilitação Urbana

- Elaboração de dossiê de Imprensa dos Prémios Arquétipo

- Elaboração de dossiê de Imprensa da exposição My Own Private Phosphenes

- Elaboração de dossiê de Imprensa sobre Bolsa de Arquitectos Voluntários de Apoio a Emergências

- Elaboração de dossiê de Impresa da exposição O Percurso Associativo dos Arquitectos Portugueses  

- Elaboração de dossiê de Imprensa do Centro de Estudos Norte 41

OBJECTIVOS SÍNTESE

9.1 20 anos OA - Divulgação - CONCLUIDO
9.2 Novo Site - EM CURSOI  
9.3 Mensageiro - CONCLUIDO
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Coordenador: Eduardo Queiroga 
Assessoria: Adriana Castro e Leonor Figueiredo e Lígia Sampaio

Durante o ano de 2018, o Pelouro da Cultura procurou dar continuidade às actividades já implantadas na região 
Norte e desenvolveu outras, novas, alargando o seu raio de ação junto dos membros e instituições.

A constante interação com os Núcleos e o renovar de algumas parcerias estratégicas, fizeram com que as 
temáticas ligadas à Arquitectura não estivessem apenas centradas na sede da OASRN.

Foi também um ano de viragem, onde procuramos novas abordagens, conscientes do papel que temos na 
sociedade onde nos inserimos e no meio cultural. Reflexo disso é o início da reestruturação do Regulamento 
do Prémio Távora, onde se pretende renovar/adaptar os conteúdos aos dias de hoje (o prémio já vai na sua 15.ª 
edição), alargar o raio de ação não só aos concorrentes mas também a novos parceiros e fomentar a divulgação 
da obra do Arquitcto Fernando Távora. A parceria estabelecida com o Ministério da Cultura de Espanha para 
integrarmos a Mostra Espanha em 2019 ou a recente ligação à Scopio Editions.

Realçar ainda a implementação da livraria on-line disponibilizando aos membros todos os livros que se 
encontram na nossa Livraria situada na sede da OASRN. 

INICIATIVAS REALIZADAS EM 2018

CERIMÓNIA DE RECEPÇÃO AOS NOVOS MEMBROS

23 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, 21h30
Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto
Assistência: 220 (aproximadamente)
No dia 23 de Fevereiro de 2018, sexta-feira, a partir das 21h30, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, 
decorreu mais um edição da Cerimónia de Recepção aos Novos Membros da OA. Esta Cerimónia foi organizada 
com o intuito de dar as boas-vindas aos membros da OA que durante o ano de 2017 iniciaram a sua vida 
associativa.

Organização: OASRN; CDN

DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA

ARQ OUT | MÊS DA ARQUITECTURA 2018
7ª edição
Mês de Outubro de 2018

Lançamento da 7ª edição do Mapa ARQ OUT, uma cartografia que reúne um conjunto de iniciativas relacionadas 
com a Arquitectura e que decorram durante o mês de Outubro na área de actuação da OASRN.
Esta edição contou com diversas iniciativas – exposições, Seminários, acções de formação – 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. 

CULTURA
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A edição de 2018 integrou 27 iniciativas. 
Coordenação da edição: OASRN

PRÉMIO FERNANDO TÁVORA  

Anúncio do Vencedor da 13ª edição / Lançamento 14ª Edição
Conferência por Manuel Sobrinho Simões
5 de Abril de 2018, quinta-feira, 22h00
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Assistência: 50 (aproximadamente)

No dia 5 de Abril de 2018 foi anunciado o Vencedor da 13ª edição do Prémio Fernando Távora: arquitecta Isa 
Clara Neves, com a proposta “Abordagem científica ao projecto de arquitectura | Desde as racionalidades 
modernas. Entre Europa e Estado Unidos da América”.
Na sessão estiveram presentes os elementos do Júri desta edição: Manuel Sobrinho Simões, José Gomes 
Fernandes e Carlos Prata (indicado pela Casa da Arquitectura); arquitecto Nuno Sousa (em representação da 
OASRN) e Benedita Sequeira Pinto, em representação da família do arquitecto Fernando Távora. 
Inspirando-se na viagem realizada por Fernando Távora aos E.U.A. em 1960 para tomar conhecimento das 
pedagogias norte-americanas, aplicando-as ao sistema de ensino de arquitectura em Portugal, Isa Clara Neves 
propôs um itinerário entre a Europa e os E.U.A..

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

Anúncio do Vencedor da 14ª edição / Lançamento 15ª Edição
Conferência por Isa Clara Neves
1 de Outubro de 2018, segunda-feira, 22h00
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Assistência: 50 (aproximadamente)

No dia 1 de Outubro de 2018 foram anunciados os Vencedores da 14ª edição do Prémio Fernando Távora: 
Arquitectos Carla Garrido, Filipa Guerreiro e Pedro Bragança com a proposta “Pelo estremo: Viagem pela 
viagem de Duarte d’Armas, perspectivas presentes de territórios limiares”. Esta viagem propôs perspectivar 
colectivamente imagens de futuro a partir de um olhar presente tendo por mote o percurso e as gravuras de 
Duarte d’Armas, realizadas no território português, no início do século XVI, a pedido do rei D. Manuel.
Na sessão estiveram presentes os elementos do Júri desta edição: Miguel Guedes; Maria da Conceição Melo, 
António Belém Lima, arquitecta Cláudia Antunes (em representação da OASRN) e José Bernando Távora, em 
representação da família do arquitecto Fernando Távora. 

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

Sessões técnicas by Banema®
Quintas-feiras, 18h00
Sede da OASRN, Porto

Sessões técnicas co-organizadas pela OASRN e a Banema S.A.. A motivação destas sessões técnicas é dar a 
conhecer experiências e abordagens criativas ao nível do projecto de construção e decoração, apresentando-as 
na primeira pessoa.

Sessão Técnica #01 
"Accoya: Madeiras Modificadas por Acetilação"
7 de Junho 2018, quinta-feira, 18h00
Assistência: 50

Sessão de apresentação da madeira Accoya®, que reúne uma técnica de modificação de madeira tecnologicamente 
patenteada: a acetilação. 
Oradores: Vitor Esteves (OH!Land Studio), arquitecto Bruno Serrão (REDumbrella) e Justin Pechkam (Accoya 
Head of Sales). 

Sessão Técnica #02
"Projectos com Madeiras Termicamente Modificadas, Lunawood®"
13 de Setembro de 2017, quinta-feira, 18h00
Assistência: 52

Sessão técnica dedicada ao projecto, aplicação e características das madeiras modificadas termicamente. 
Oradores: arquitectos Carvalho Araújo e Marta Rocha; Susanna Walther (Lunawood® Area Manager).

Sessão Técnica #03
"Pedra Acrílica Hi-Macs®: desafios na hora de projectar"
8 de Novembro de 2018, quinta-feira, 18h30
Assistência: 50

Sessão técnica sobre aplicabilidade do produto HI-MACS®, um painel sólido de pedra acrílica, não poroso,
termomoldável e resistente ao fogo. 
Oradores: arquitectos Sérgio Sousa e Miguel Ribeiro; Oscar Zarzoso (Regional Manager).

Sessões técnicas by Fassa Bortolo®
Quintas-feiras, 18h00
Sede da OASRN, Porto

Sessões Técnicas #01 e #02 
"Projectos Sustentáveis e Bio-Arquitectura"
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5 de Julho e 15 de Novembro 2018
Assistência: 50

O objectivo destas sessões foi partilhar experiências em projectos sustentáveis e a bio-arquitectura (ou 
“arquitectura com vida”). Projectos onde se privilegia a utilização de materiais naturais e disponíveis localmente 
ou o uso de materiais alternativos e sustentáveis, na construção civil e no dia-a-dia das cidades, permitindo criar 
construções e estilos de vida que estejam em harmonia com o meio ambiente.
Orador: Eng. Luís Silva

“Enquadramento Legal e Normativo da Construção em Terra” by Centro da Terra
10 de Novembro 2018, 9h30-18h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 80

Durante o ano de 2017 a associação Centro da Terra (CdT) desenvolveu a 1.ª e a 2.ª Mesa Redonda deste 
Projeto que se considera de grande importância para a construção em Terra, não só na vertente da preservação 
do nosso Património mas também num enquadramento da arquitetura de terra contemporânea. A 3ª Mesa 
Redonda realizou-se na sede da OASRN, com a presença de diversos técnicos, projectistas, investigadores e 
membros das Ordens dos Arquitectos e dos Engenheiros. 

“Construção para a Saúde” by Inovadomus
28 de Novembro 2018, 15h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 50

A InovaDomus deu a conhecer as normas existentes internacionais que parametrizam a construção saudável, 
com o contributo de um conjunto de especialistas alargado e a validação da Organização Mundial da Saúde, de 
modo a proceder à adaptação dessa parametrização à escala nacional e, eventualmente, europeia.
Oradores: António Oliveira (Presidente Inovadomus), Ana Velosa (Pró-Reitora da Universidade de Aveiro), Hugo 
de Almeida (Director do Consumer NeuroScience Lab da Universidade de Aveiro), Eduardo Leite (Administrador 
da CARI constructores do grupo DST)

“MoBaK – Modular Bathroom Kit” by OLI
28 de Novembro, 2018, 17:00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 50

A OLI deu a conhecer os resultados do projecto I&DT “Modular Bathroom Kit”, que visou a concepção, 
o desenvolvimento técnico, a prototipagem, a análise do ponto de vista do ciclo de vida e a validação, em 
contexto real, de um novo produto/solução WC modular e facilmente montável e desmontável em qualquer 
espaço, dando resposta às necessidades actuais do mercado de reabilitação e do “do it yourself”, tanto a nível 
nacional como internacional. 
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EXPOSIÇÕES

My Own Private Phosphenes-Patrimónios Imaginados – Trienal de Lisboa
29 de Setembro a 16 de Outubro de 2019 
Palácio Sinel de Cordes (Lisboa)
Segunda a sexta-feira, 10h00-18h00
Sede da OASRN
Visitantes: 200 (aproximadamente)

Exposição com curadoria do arquitecto Pedro Crisóstomo e que 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. Depois do Mosteiro de Santa 
Clara-a-Velha (Coimbra, 2015) e do Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto, 2016), e da Sede da OASRN 
(2017), a exposição foi apresentada na Trienal de Lisboa. 

A exposição reúne trabalhos de Adalberto Dias, Alexandre Alves Costa, Álvaro Siza Vieira, Álvaro Leite Siza 
Vieira, António Cerejeira Fontes, Camilo Rebelo, Fátima Fernandes, Francisco Vieira de Campos, Gonçalo Byrne, 
Henrique Marques, João Luís Carrilho da Graça, João Mendes Ribeiro, João Pedro Xavier, João Paulo Rapagão, 
José Mateus, José Paulo dos Santos, Manuel Aires Mateus, Marta Rocha, Raúl Hestnes Ferreira, Sérgio Fernandez 
e Telmo Castro.

Entrada livre.
Organização: OASRN
Curadoria e instalação: Luís Pedro Crisóstomo

Exposições Galeria Olga Santos
Organização: Galeria Olga Santos
Apoio OASRN

Exposição de Pintura “Na Ordem da Floresta” – Maria da Paz Menezes 
8 de Fevereiro – 9 de Março 2018
Sede da OASRN

Exposição de Fotografia “Centrum Mundi” – Rui Morão 
3 – 31 de Maio
Sede da OASRN, Porto

Exposição de Pintura “Rapsodia en Azul” – Ana del Rio 
8 – 29 de Junho
Sede da OASRN, Porto

O Percurso Associativo dos Arquitectos Portugueses
29 de Novembro a 27 de Fevereiro
Sede da OASRN, Porto

A celebrar 20 anos de existência, a Ordem dos Arquitectos – Secção Regional do Norte (OASRN) assinalou a 
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efeméride com a inauguração da exposição "O percurso associativo dos Arquitectos portugueses", que propõe 
uma abordagem à história associativa dos Arquitectos portugueses e ao reconhecimento e valorização da 
profissão de Arquiteto, do século XV ao século XXI.
Curadoria: Dra. Ana Isabel Ribeiro e Arqt.ª Cláudia Antunes.

Mesturas IV - Encontros Internacionais de Arquitectura Portugal-Galiza
8, 15 e 22 de Novembro, quintas-feiras, 18h30
Guimarães, Aveiro, Coimbra

A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) e as delegações de Vigo, Pontevedra e Ourense 
do Colégio Oficial de Arquitectos da Galiza (COAG) organizam a 4ª edição da iniciativa “Mesturas, Encontros 
Internacionais de Arquitectura Galicia-Portugal”.
Estas Jornadas pretendem divulgar a arquitectura feita em Portugal e na Galiza, fomentando o intercâmbio de 
projectos e experiências, servindo de nexo de união entre a arquitectura dos dois países. Pretende-se ainda 
que constituam um fórum de debate que permita partilhar pontos de vista sobre a multiplicidade de temas de 
interesse comum, aos que a arquitectura e o urbanismo dão respostas diversas nas duas margens do rio Minho. 
A 3ª edição das Jornadas “Mesturas, Encontros Internacionais de Arquitectura Galiza-Portugal” decorreu nos 
dias 8, 15 e 22 de Novembro nas cidades de Guimarães, Aveiro e Coimbra, contando com a participação de 
destacados arquitectos espanhóis, que trouxeram uma ampla visão sobre a situação da arquitectura na Galiza.

Oradores: Oscar López Alba, Alberto Redondo (RVR Arquitectos), Jesus Irisarri/Guadalupe Piñera (Irisarri 
Piñera Arquitectos), Pablo Mera (Díaz y Díaz Arquitectos), Cristina Ansede/Alberto Quintáns (Ansede Quintans 
Arquitectos), Alfonso Penela Fernandez 

Entrada livre, sujeita à lotação da sala.
Organização: COAG - Delegações de Vigo, Pontevedra e Ourense; OASRN
Comissariado: Tiago do Vale Arquitectos; Santos-Mera Arquitectos

4ª EDIÇÃO OUTRO PRISMA  4ª Edição
Exposição a realizar em 2019

Concurso Outro Prisma – Arquitectura e Cor, fez uma selecção de fotografias publicadas sob este tema no 
Instagram da OASNR - https://instagram.com/oasrn. A exposição realizar-se-á no ano 2019. 

ACTIVIDADES PARA CRIANÇAS

Sistema Lupo by ArkiPlay: “A nova casa da OASRN”
Oficina para crianças dos 6 aos 12 anos 
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 
18 de Abril de 2018, quarta-feira, 10h30-12h30
Sede da OASRN, Porto 

A OASRN associou-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2018-DIMS, com o tema 
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“Património Cultural: de geração em geração”, através da organização de uma oficina dirigida aos mais novos. 
Orientada pela Arkiplay e inspirada no Sistema Lupo, esta oficina consistiu num jogo de 60 peças com 7 formas 
básicas, medidas proporcionais que permitem uma diversidade de combinações de montagem para a realização 
de diversas construções. Trata-se de um sistema didáctico que encara o jogo como meio de aprendizagem, 
aproximando as crianças e famílias da arquitectura, fomentando a capacidade visual a duas e a três dimensões, 
a coordenação, a memória, a sociabilização, o trabalho em equipa e a criatividade. 

Oficina “Espaço e Tempo imaginários”
16 a 20 de Julho (segunda a sexta-feira)
9h30-12h30 e 14h00-18h00 
Sede da OASRN, Porto

Esta Oficina de Arquitectura, dedicada aos mais novos e orientada pela arquitecta Filipa do Rio, dividiu-se em 
subtemas que abordaram várias questões e várias áreas de aprendizagem, pretendendo proporcionar momentos 
de contacto com a disciplina da Arquitectura mas também de multidisciplinariedade e de experimentação.

Vamos procurar a arquitectura?
Programa lançado em Dezembro de 2018
Execução – Primeiro semestre 2019
Exposição – Segundo semestre 2019

O programa “Vamos procurar a arquitectura” consiste em sessões práticas organizadas para os mais novos 
com o objectivo de, numa abordagem divertida, sensibilizar a sociedade para a relevância da arquitectura, 
desenvolvendo um trabalho por forma a criar um cenário que explore uma imagem, um conceito, onde se 
percebam as inter-relações humanas, as memórias acumuladas e os conceitos nos lugares que habitamos e 
que têm uma relação directa e diária com a arquitectura, tanto na sua vertente privada como na sua vertente 
pública.

ADHOC – CICLO DE VÍDEO DOCUMENTAL
Quinta-feira, 18h30
Sede da OASRN, Porto

A intenção deste ciclo foi mostrar parte do arquivo multimédia da OASRN, especificamente registos vídeo de 
aulas e conferências dadas por Arquitectos desde os anos 90.
APOIO INSTITUCIONAL

FEUP | Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado (EARPE) – o curso da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto reabriu em 2018 a sua 6ª edição (2018-2019), que conta já com uma vasta 
experiência na formação avançada de profissionais da Engenharia Civil e da Arquitectura, no n/ país. 
Porto Photo Arch – Carta Conforto ao projecto “Photo Arch – um olhar contemporâneo sobre arquitectura e 
espaços de referência no Porto”, da associação Cityscopio, no âmbito do programa de candidaturas do Criatório, 
promovido pela Câmara Municipal do Porto. 
Sentido Vicioso – Carta Conforto ao projecto “Sentido Vicioso”, do colectivo artístico transdisciplinar formado 
por Gisela Rebelo Faria (arquitectura), Luís Antunes Pena e Nuno Aroso (música) e Pedro Tudela (artes visuais) 
, no âmbito do programa de candidaturas do Criatório, promovido pela Câmara Municipal do Porto. Sentido 
Vicioso consiste num espetáculo sustentado num espaço de reflexão sobre a cidade do Porto, materializado 
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através de um vídeo concerto. 

LIVRARIA DA OASRN

A nova sede da OASRN, contempla desde o ano 2017 uma livraria especializada em Arquitectura, com 
potencialidade a se tornar uma referência na área. Em 2018, alargamo-la a novas publicações de arquitectura, 
de forma a irmos ao encontro da expectativa do nosso público-alvo.
A Livraria da OASRN esteve representada pelo terceiro ano consecutivo na Feira do Livro do Porto, que decorreu 
nos Jardins do Palácio de Cristal, na Avenida das Tílias entre os dias 7 a 23 de Setembro 2018.
Conforme anunciou a CMP, a Feira do Livro recebeu a visita de 300 mil pessoas, e a OASRN disponibilizou 
publicações com selos editoriais da Ordem dos Arquitectos e da antiga Associação dos Arquitectos Portugueses 
a preços atractivos, com descontos que chegaram aos 50%, tendo superado as vendas do ano passado.
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 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.
Foi dada continuidade à Livraria online, disponibilizando publicações na área da arquitectura, e permitindo 
dessa forma, aceder a um catálogo e efectuar compras via internet, realizar o pagamento por transferência 
bancária e receber as publicações via postal.  

BIBLIOTECA
Demos continuidade aos trabalhos inerentes à implementação da Biblioteca da OASRN, incidindo na adopção 
de prioridades e critérios de organização das colecções especializadas em arquitectura. Prosseguimos com o 
tratamento técnico-documental dos documentos, com o objectivo de tornar possível o acesso à informação.
A Biblioteca da OASRN tem sido contemplada com ofertas e doações de livros e periódicos na área de 
especialização da arquitectura, por parte de membros, familiares de falecidos membros, e cidadãos. As 
publicações recebidas, passaram a incorporar o acervo, contribuindo para o enriquecimento e vitalidade da 
colecção da OASRN.

CENTRO DOCUMENTAL
Estabeleceu-se uma política de prioridades de organização, e ficou acordado, numa primeira fase, iniciarem-se 
os trabalhos na Biblioteca, ficando definido que o acervo do Centro Documental será tratado posteriormente.
O Centro Documental da (OASRN) pretende contribuir para ressalvar a sua memória e a solidez da sua identidade 
no âmbito da Arquitectura.
A competência do Centro Documental será preservar, disponibilizar, divulgar e promover o acervo documental, 
com a intenção de apoiar a investigação, quer de carácter institucional, quer de carácter académico ou individual.

. 

OBJECTIVOS SÍNTESE

10.2 ARQ OUT- CONCLUIDO
10.7 Mesturas IV - Encontros Internacionais de Arquitectura Portugal-Galiza CONCLUIDO
10.17 Comemoração dos 20 anos da OA- EM CURSO
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Presidente: Pedro Parreira
Assessoria: Filipa Paiva 

Durante o ano de 2018, no cumprimento das suas competências estatutárias, o CRDn reuniu 10 vezes.
No total foram abertos 35 processos, sendo que da totalidade das participações recepcionadas apenas 1 foi 
apresentada por um Órgão da Ordem dos Arquitectos, nomeadamente, pelo Conselho de Disciplina Regional 
do Sul. As restantes são de natureza externa, individual e /ou colectiva. De entre esses 35 processos, 5 trataram-
se de pedidos de esclarecimento. 
No que respeita à natureza do objecto, a maioria das participações tiveram como objecto a sucessão a colegas 
numa tarefa sem contacto prévio, reunindo 34% das participações; 23% das participações foram apresentadas 
por mau profissionalismo no exercício da profissão; 14% das participações tiveram por objecto falsas declarações 
em termos de responsabilidade e, com a mesma percentagem, incompatibilidade e/ou impedimentos no 
desempenho da actividade profissional; 6% das denúncias tiveram como objecto outros motivos, categoria 
atribuída a participações mais genéricas. Com a mesma percentagem; 3% das denúncias tiveram como objecto 
Considerações sobre o trabalho de outro colega e Suspeita de assinatura de favor.

CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Sucessão a colegas numa tarefa sem contacto prévio
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CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE

No que respeita às matérias dos pedidos de esclarecimentos solicitados junto deste Conselho, estas dizem 
respeito: 2 dos pareceres estão relacionados com a posição do Conselho relativamente a incompatibilidades/
impedimentos no desempenho da profissão, 3 acerca dos procedimentos considerados suficientes para 
sucessão a um colega numa tarefa.  

Durante o ano de 2018, o CDRn emitiu 26 acórdãos finais em procedimentos disciplinares dos quais:

Neste período, foram interpostos 4 recursos das decisões proferidas pelo CRDn e 1 pedido de revisão disciplinar.
Actualmente estão a correr termos pelo CDRn 27 processos.
Durante o ano transato, o Conselho de Disciplina Regional do Norte reuniu com o congénere da Secção Regional 
do Sul para se publicitar, em simultâneo, o alargamento da bolsa de relatores, bem como, o lançamento de uma 
nova acção de formação para o desempenho desta função.
Reuniu ainda com o Conselho de Disciplina Nacional, no seguimento de uma reclamação apresentada por um 
membro desta Secção, no sentido de se realizar um enquadramento, tido como necessário, para melhor se 
entender o que estava em causa na referida reclamação. 
Reuniu e alertou, sempre que oportuno, o Conselho Directivo Regional do Norte para que se operacionalizasse 
a aplicação das sanções disciplinares conforme exigido no EOA. 

NOTA: O presente Relatório de Actividades foi aprovado em reunião do CDRn em 04 de Janeiro de 2019
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CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE
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NÚCLEOS

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE BRAGA (NARB) 
 
Presidente: Maria Filomena Carvalho Ferreira 
Vogais: Rui Fernando Martins Vieira; Marta Isabel Vilarinho Alves de Freitas; MJosé Manuel Fonseca Figueiras; 
Maria Gabriela Rodrigues da Silva
Suplentes:  João Pedro Borges Araújo Macedo; Paula Cristina Ribeiro Feio dos Santos 

No âmbito do calendário de atividades planeado para o ano 2018, o Núcleo de Arquitetos da Região de Braga 
vem por este meio remeter o relatório de atividades relativo ao ano de 2018.

Em 2018 o NARB, dentro do seu campo de atuação, deu continuidade às Tertúlias Temáticas “Arquitetos à 
Mesa” e organizou sessões técnicas e conferências abordando temas relacionados com a profissão ou a ela 
interligados. Estas iniciativas contaram com lotação esgotada das salas e ocorreram no Auditório do Museu 
Dom Diogo de Sousa.  teve uma duração de 2h30m, terminando às 20h00.

Estas sessões foram uma oportunidade para conferenciar sobre temas chave para a atividade profissional do 
arquiteto e de confraternização, aproximação e convívio entre os colegas do distrito e entre estes e a OA.

O NARB organizou e participou dos seguintes eventos:
Sessão Técnica I – O que têm de especial as estruturas de madeira.
27/03/2018 17:30
Sessão Técnica II – Princípios no dimensionamento das estruturas de madeira
11/04/2018 17:30
Visita de Autor – Fórum Braga 28/04/2018 10:00
Sessão Técnica III -  Utilização da madeira na reabilitação
08/05/2018 17:30
Sessão Técnica IV – Accoya® Madeiras modificadas por acetilação 
06/06/2018 17:30
Sessão Técnica V -  Detalhes Construtivos em Edifícios de Madeira
11/07/2018 17:30
Sessão Técnica VI – Madeiras modificadas
12/09/2018 17:30
Sessão Técnica VII – O futuro na reabilitação e construção no séc. XXI
22/10/2018 17:30
Sessão Técnica VIII – Construções em Madeira, uma realidade.
07/11/2018 17:30
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NÚCLEOS

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE AVEIRO (NAAV)

Presidente: Ana Carolina de Bastos Freitas
Vogais: Paulo Jorge Bastos Martins; Sofia Gomes Soares; Nuno Miguel Matos Silva; João Carlos da Silva Ruela 
Suplentes: Nuno Miguel Diogo Costa; Manuel José de Resende Lêdo da Fonseca

Durante o ano de 2018, o Núcleo de Arquitectos de Aveiro (NAAV), teve questões estruturais com que lidar, 
sobretudo com a iminente entrada em obras do edifício onde se encontra sita a sede do NAAV, espaço cedido 
pela CM Aveiro, com a qual o Núcleo tem mantido diligências para manter a actividade. Para garantir o normal 
seguimento das actividades e um espaço físico que acolha o património do Núcleo, o NAAV estabeleceu um 
acordo com a CM de Albergaria-a-Velha, estabelecendo uma continuidade na actividade do núcleo.   O NAAV 
teve como eixo de actuação, a  persecucção dos objectivos inscritos para o triénio de 2018/2020 de aumen-
tar a visibilidade da profissão de arquitecto no Distrito de Aveiro, dinamizando diversas actividades com o 
intuito de aproximar membros, Ordem e comunidade local. Só com esta proximidade será possível aprimorar 
o exercício da arquitectura, tanto na esfera do desenvolvimento da profissão como a importância e reconheci-
mento desta na sociedade civil. A gestão orçamental seguiu os princípios  da auto-sustentabilidade do plano 
de actividades, garantindo o justo equilíbrio entre receita e despesa, assente nos dois pilares, receita ordinária 
(inscrita no orçamento anual da Ordem dos Arquitectos) e na receita extraordinária (resultante de apoios e 
patrocínios angariados entre parceiros públicos e privados).
Fruto do desenvolvimento de um conjunto de parcerias com associações e instituições públicas e privadas 
tendentes à dinamização de actividades de promoção e aproximação da população à temática da arquitectu-
ra bem como apoio à prática profissional, o ano de 2018  do NAAV conheceu uma dinâmica assinalável com as 
seguintes iniciativas:

- Realização da ExpoNAAV 2018 
- Reedição da Exposição Pré-Crise que será feita de forma Itinerante por 5 concelhos do distrito de Aveiro.
- Jornadas de cinema ao ar livre - Documentários de arquitectura.
 - Visitas à obra pela mão do Arquitecto - Visitas a obras locais com intuito de perceber as opções técnicas de 
cada autor
 - “Segundas Segundas” Dinamização do espaço da sede e realização de conferencias e/ou tertúlias com ar-
quitectos convidados sobre temas variados e de interesse geral.
- Mesturas Encontros Internacionais de Arquitectura Galiza-Portugal. 
 - Acções de formação profissional (formação OASRN) 

Realizadas:
 - Integração da Segurança Contra Incêndio na Concepção Arquitectónica de Edifícios
- Direito na Arquitectura
-Honorários em Arquitectura
-Metodologias no Projecto de Execução
-Reabilitação de Estruturas de Alvenaria
Canceladas (por falta de inscritos):
-Direitos de Autor e Boas Práticas
-Direitos de Autor e Termos de Responsabilidade
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NÚCLEOS

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE VISEU (NARV)

Presidente: Pedro Manuel Tavares de Almeida e Silva 
Vogais: Renato Fernando Rodrigues Rebelo; João Pedro de Moura Simões; David José Rebelo da Silva; João 
Pedro Coelho Loureiro; 
Suplentes:  Rita Joana Gouveia Monteiro; José Joaquim da Silva Perdigão

3.a Conferência das Ordens 
A comunicação no século XXI: entre as tecnologias da verdade e a humanidade  6 de Abril de 2018 17:30 
Teatro Viriato Viseu  Comentador Convidado pelo NARV: Pedro Bragança (Investigador FAUP e Porto Canal)  
Organização: Núcleo de Arquitectos da Região de Viseu + Delegações de Viseu da Ordem dos  Advogados 
Engenheiros e Médicos  Design Gráfico: Luís Belo  Captação, Edição de Imagem e Vídeo: Francisca Magalhães 
( Option + )    Instalação  “O Velório da Televisão”  Cenografia e Sonoplastia: João Pedro Loureiro/ NARV   
 
Jane’s Walk  Annual festival of free, 
citizen-led walking conversations inspired by Jane Jacobs  Viseu, 5 de Maio 2018  Convidado o  Arquitecto 
Victor Cruz para apresentação dos Moinhos da Balsa.  Design Gráfico: Cristina Morais ( newww.pt )   
 
Acção de Formação 
Instrução de Processo  Instituto Politécnico de Viseu  Realizada com a participação de 10 formandos.   
 
Arquitectura em Contexto Rural  
Oliveira de Frades, Praia Fluvial de Destriz  Festival de Arte e Ação OCUPAI  23 a 24 de Junho de 2018      
Vouzela, Binaural Media Lab incluído no Mês da Arquitectura ARQOUT  4 a 31 de Outubro de 2018 
A inauguração contou com a presença do Presidente do  Município de Vouzela , Engº  Rui Ladeira  e  muito 
público interessado. A exposição "Arquitectura em Contexto Rural" estará patente nos dias úteis  das 10h00 
às 17h00 até 31 de outubro, podendo ser organizadas visitas guiadas com a presença de  arquitectos do 
NARV. (contactar 232 723 160 ou diana.silva@binauralmedia.org para marcações de  visitas guiadas). Fotogra-
fias de  Liliana Silva  (Binaural/Nodar). 
Moimenta da Beira, Átrio da Câmara  19/12 a 31 de Janeiro de 2019  Inauguração seguida de conversa na Bibli-
oteca Municipal Aquilino Ribeiro sobre a temática da  Exposição “Arquitectura em Contexto Rural”.
Concepção Montagem: João Pedro Loureiro, Renato Rebelo,  João Simões e Pedro Silva. Destriz, Oliveira de 
Frades   
Montagem: David da Silva; Design Gráfico:  Cristina Morais; Fotografias de Pedro Silva. Moimenta da Beira 
2018   

 
16.ª Feira do Livro de Vouzela 
Alameda  Galeria Leituras Inesperadas  Biblioteca Municipal de Vouzela   

FILICIDADE Escritos sobre a cidade 
Apresentação do Livro do Arquitecto Filipe Fontes  Debate com a presença do arquitecto Francisco Pires K. 
A.   Carmo 81, Viseu Mês da Arquitectura ARQ.OUT   Este evento contou com a presença do Vice Presidente 
da OASRN Alexandre Ferreira   
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Jantar de Natal  
Hotel Grão Vasco, Viseu  13 de Dezembro de 2018  Design Gráfico: Cristina Morais  40 arquitectos inscritos   
 
Arquitectura por Arquitectos  
Concentração Jantar e Velório contra a aprovação dos PL495/XIII, PL576/XIII e PL577/XIII  15 de Março de 
2018 na Assembleia da República, Porto  14 arquitectos e estudantes da Região de Viseu (Fotografias de 
Filipa Farreca)   
 
Acordos Estabelecidos em 2018  Reuniões com entidades ou serviços. 
Protocolos para a realização de actividades etc    

Presidente da CM Viseu Dr Almeida Henriques  
9 de Março de 2018   
e  Vereador da Cultura da CM Viseu Dr Jorge Sobrado  
22 de Maio de 2018     
Assuntos: Realização de uma exposição sobre a Arquitectura Popular Portuguesa (com particular  destaque 
para a região de Viseu). 
Projecto OAPIX inclui mais de 300 fotografias realizadas  nos anos 50 no distrito de Viseu. Prémio Municipal 
de Arquitectura  destinado a premiar  obras cuja concepção e qualidade arquitectónica sejam relevantes e 
bons exemplos na  realidade edificada do Município. 
Guia de Arquitectura da cidade e da região dando  particular destaque à nossa Arquitectura Popular e tradi-
cional. 
“Manual de  Recomendações e Boas Práticas” em operações urbanísticas que se possa constituir como  uma 
ferramenta útil e inovadora na relação entre a autarquia e os cidadãos. 

Universidade da Beira Interior (Pedro Silva, Renato Rebelo)  
11 de Abril de 2018     
Reunião com a Arq.a Andreia Garcia, com o director do Curso e do Departamento  Arquitectura. 

Fundação Lapa do Lobo (Pedro Silva, João Simões)  
18 de Dezembro de 2018    
Reunião com a Dr.a Mariana Torres.  
Assunto: Iniciativa  "Arquitectura em Contexto Rural". 

Quinta da Cruz, Viseu  
6 de Julho de 2018    
Assunto: Espaço para exposições temporárias e formação. 

Repositório de Materiai
Cineclube de Viseu  20 de Dezembro de 2018
Arquitecturas Film Festival

Premiados Arquiteturas Film Festival 2018  
5 FILMES 5 CIDADES - 3 e 10 de Dezembro 19h30  A parceria com a Secção Regional do Sul da Ordem dos 
Arquitectos leva, a partir de  Dezembro até Abril de 2019, o Circuito Itinerante dos filmes premiados em 2018 
por 5  cidades: Lisboa, Abrantes, Tavira , Funchal e Ponta Delgada. 
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Rua Álvares Cabral n.º 144, 
4050-040 Porto

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