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O Conselho Directivo da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos no âmbito das suas competências,
apresenta para submeter à Assembleia Regional Norte, o 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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1. PRESIDÊNCIA
PRESIDENCIA
Presidente: Cláudia da Costa Santos
Vice-presidente: Alexandre Ferreira
Assessoria: Fátima Alves, Susana Machado e Nuno César Machado
O Relatório de Actividades do Conselho Directivo Regional Norte referente ao ano de 2017, é reflexo da continuidade na estratégia implementada em 2014 e simultaneamente de um ano revestido de acontecimentos que
implicaram uma resposta e acções condizentes com o carácter excepcional das mesmas.
A actividade de 2017 neste mandato, necessariamente mais curta no tempo em função do calendário eleitoral
e da posterior tomada de posse em 10 de Fevereiro, foi adaptada à emergência de duas situações intimamente
ligadas ao papel do Arquitecto na sociedade, sobretudo no que diz respeito ao seu enquadramento jurídico e
ao seu papel social.
No que diz respeito ao Projecto de Lei 495/XIII, perante um processo inquinado nas premissas que sustentam
o P.L. 495/XIII e uma clara falta de vontade das variadas forças políticas em aceitar e ouvir os argumentos
jurídicos e lógicos que dão suporte à posição dos Arquitectos, respeitando por força do estatuto, a liderança do
processo e as opções tomadas pelo Conselho Directivo Nacional (CDN), órgão a quem compete a gestão desta
situação, a Secção Regional Norte tomou todas as providências e recursos ao seu alcance para combater este
processo em favor dos seus membros.
A face visível desta acção, complementada com uma constante sensibilização por vias informais dos meios
políticos, foi expressa na comunicação ao exterior com presença em órgãos de comunicação social a apresentar
o ponto de vista dos Arquitectos, coincidente com o melhor interesse da Sociedade; na comunicação aos
membros, através da divulgação e informação através dos meios da Secção e com sessões de esclarecimento
abertas aos membros, realizadas em Mirandela, Viseu, Coimbra, Braga, Porto, Aveiro e Viana do Castelo; e por
fim com o enquadramento e encomenda de um parecer jurídico ao Prof. Dr. Freitas do Amaral, em conjunto
com a Secção Regional Sul, que sustenta juridicamente a posição dos Arquitectos , atempadamente entregue
ao CDN e que constituiu o contributo visível na Comissão Parlamentar de Economia Inovação e Obras Públicas
da Assembleia da República.
O CDRNorte face aos mais recentes desenvolvimentos deste processo, reafirma que irá aos limites da sua acção
e recursos para combater este projecto de lei em todas as suas fases e estádios de implementação.
Os incêndios de Junho e Outubro, acontecimentos extremos com profundo impacto no país, demonstraram as
fragilidades do território, do seu ordenamento e induziram a uma reacção forte da sociedade para auxiliar e
tentar corrigir os erros acumulados de décadas evidenciados por estes trágicos eventos.
Assumindo o papel social fundamental da Arquitectura no território e de forma a organizar e estruturar a
vontade explícita de muitos colegas em prestar com o seu conhecimento técnico auxilio às populações e
concelhos afectados, a Secção Regional do Norte em conjunto com a sua congénere do Sul – acto cumulativo e
demonstrativo da relação de colaboração e entreajuda dos dois órgãos em favor dos membros – criaram a Bolsa
AVAE - Arquitectos Voluntários de Apoio a Emergências.
Este instrumento - que não encerra o seu papel nos incêndios, mas que surge da constatação que fenómenos
climáticos mais extremos serão mais frequentes e com consequências mais gravosas - foi disponibilizado e
apresentado às autoridades competentes de forma constante no local e teve uma adesão de mais de 200
arquitectos, só na SRN, o que abona acima de tudo o carácter e consciência social dos Arquitectos portugueses.
A inércia, burocracia e indefinição de prioridades por parte das autoridades responsáveis no local pela gestão
dos recursos tem levado à não utilização da competência dos arquitectos em detrimento de soluções que
replicam erros do passado. Inclusive desenvolvimentos deste processo, como a possibilidade em aberto
das Secções assinarem um protocolo com a CCDRC, fruto de um intenso trabalho interno, que permitiria o
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contributo massivo de arquitectos das regiões afectadas, de liderarem o processo de reconstrução e desta
forma minorarem o impacto económico derivado dos incêndios na sua actividade profissional e de elevarem os
padrões de qualidade da nova intervenção, tem estado em suspenso devido à apresentação de motivações de
índole burocrática por parte da entidade interlocutora da Secções Regionais.
Estas actividades, apesar do óbvio impacto, devido à sua dimensão e relevância, não impediram a Secção
de continuar a persecução dos seus objectivos e de implementar acções que consolidam os vários eixos de
actuação.
No que diz respeito ao eixo da actividade profissional, tanto na promoção como no apoio, destacamos a
implementação do Apoio Jurídico On-line, que em conjunto com o Portal dos Arquitectos, desmaterializam e
aproximam os serviços base da Ordem a todos os membros, independentemente da sua localização.
Realçamos, na questão da promoção da actividade económica, a participação na Concreta 2017, com a Praça
do
Arquitecto, que além de alojar um espaço da SRN de sensibilização para clientes e outros actores económicos
dos sector da Construção da importância e do papel do Arquitecto neste sector, inclusive com reformulação
a e actualização do folheto “Trabalhar com Arquitecto”, teve à disposição de todos os Arquitectos membros
da SRN a participação no “Arquitectos na Feira”, 20 stands a um preço quase 1/10 inferior ao de mercado,
com o objectivo de permitir a apresentação/exposição dos seus trabalhos e a divulgação dos seus serviços
profissionais.
Foi também lançado este ano o Prémio ARQUÉTIPO, com a participação de 7 empresas. A 1ª EDIÇÃO DOS
Prémios ARQUÉTIPO, de carácter bi-anual, que contou com o apoio Secretaria de Estado da Indústria, tem como
objectivo promover o desenvolvimento ou [re]invenção de produtos, conceitos ou técnicas, com aplicabilidade
directa no sector da construção.
O prémio pretende inverter a lógica tradicional do arquitecto como mero prescritor para agente activo do
processo criativo na concepção de produtos para o mercado da construção e abrir caminho para a diversificação
económica dos arquitectos portugueses.
Em cada edição, são estabelecidas parcerias estratégicas com empresas de referência no sector, estabelecidas
no mercado nacional e convidam-se todos os arquitectos a apresentarem propostas de produto, conceito ou
técnicas com aplicabilidade directa no sector da construção, no âmbito do PRÉMIO ARQUÉTIPO INOVAÇÃO
N41, com a expectativa que daí resulte investigação e desenvolvimento de produto, susceptível de, a curto,
médio prazo, ser lançado ao mercado.
Os Prémios, que terão um valor pecuniário entre 2500 até 8500€ para os melhores produtos e abrem perspectivas
de royalties para o arquitecto que desenvolver o produto com maior potencial comercial, assumem nos seus
objectivos um carácter disruptivo e inovador perante o posicionamento corrente dos vários agentes do sector
da Construção, apostando numa profunda interacção que potencie e beneficie das elevadas competências
técnicas dos Arquitectos Portugueses.
O foco neste ano de 2017 no desempenho profissional dos Arquitectos membros da OASRN é comprovado
na profunda reformulação na Formação, com a implementação de uma nova política e organização do seu
programa formativo, consequência do Diagnóstico de Necessidades Formativas, que permitiu um alinhamento
entre as necessidades dos Arquitectos e estagiários membros da OASRN e a oferta formativa disponibilizada.
Esse trabalho conjunto, que envolveu o contributo de formandos, membros, entidades parceiras, colaboradores
e formadores da OASRN, permitiu a adequação e proposta de novas ofertas formativas, uma elevação da
qualidade e simultânea redução de custos das mesmas para os membros da OASRN, sobretudo em comparação a
alternativas no mercado e uma estrutura formativa mais consentânea com as diferentes necessidades formativas
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dos arquitectos, decorrendo da sua experiência profissional, que fica expressa no novo site da formação da
OASRN.
No eixo referente à política de proximidade aos membros, durante o ano de 2017 foi lançada a 1ª edição do
Orçamento Participativo, instrumento que pretende constituir-se como um mecanismo que tem como objectivo
incrementar a participação activa e propositiva dos membros.
Através da delegação da decisão aos membros em Assembleia Regional, livre de filtros, sobre o destino de
recursos afectos em Orçamento, pretende-se que os Arquitectos da SRN possam apresentar projectos que
acrescentem conteúdos, estratégias e dinâmicas que aprofundem a discussão e definição de temáticas
relacionadas com a Arquitectura e a profissão que ampliem o seu impacto ao nível social, técnico, político e
económico.
Nesta 1ª edição foram eleitos pelos Arquitectos presentes em Assembleia Regional, duas propostas que serão
implementadas durante o ano de 2018 e que terão lugar no Porto e em Albergaria-a-Velha, demonstrando o
carácter multidisciplinar e descentralizador desta iniciativa.
Neste vector de actuação, o Cartão de Saúde, medida de apoio aos membros, o ano de 2017 foi um ano de
consolidação da medida, com uma adesão dos membros que destaca a sua relevância, atingindo nesse ano o
total de 3460 cartões activos, o que representa face ao número de membros efectivos no pleno exercício dos
seus direitos, um universo de aderentes de 63%.
O próprio mecanismo de financiamento desta medida, suportada por receitas extraordinárias, foi validado este
ano, demonstrando a viabilidade financeira desta medida e a sua pertinência para os Arquitectos membros da
OASRN.
Quanto às estruturas descentralizadas da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos, os Núcleos – Braga;
Aveiro; Coimbra e Viseu, foram realizadas eleições no dia 28 de Novembro de 2017. Depois de um período de
gestão corrente dos secretariados eleitos em 2014, com os respectivos mandatos a terem término em Junho
de 2017 e cuja excepcional extensão foi motivada pela expectativa da elaboração do novo Regulamento das
Estruturas Regionais e Locais, em face do atraso na evolução deste documento que irá estabelecer, espera-se,
uma nova organização interna adequada às realidades e contextos profissionais do território e que garanta um
futuro viável e economicamente sustentável para a nova orgânica da Ordem dos Arquitectos, a SRN decidiu
avançar com novas eleições.
O CDRN reconhece e valoriza o papel das actuais estruturas locais como mobilizadoras e agregadoras dos
arquitectos em torno de assuntos ligados à profissão nos vários territórios, e observa que enquanto o Regulamento
não é uma realidade palpável, o risco destas estruturas ficarem fragilizadas pela indefinição decorrente de um
já extenso período de gestão corrente e da carência de validação política dos programas e respectivos órgãos
em exercício, que poderiam erodir a legitimidade destas estruturas perante os arquitectos era elevado. Por esse
motivo o CDRN decidiu convocar as eleições dos Núcleos, pois a actividade de uma parte relevante da Ordem
dos Arquitectos não poderia ficar em suspenso ou ser descontinuada, com base em poupanças marginais de
recursos ou expectativas de um futuro moldado por um quadro legal ainda em franca indefinição.
As eleições do dia 28 de Novembro de 2017 realizaram-se nos Núcleos de Aveiro, Braga e Viseu.
Não obstante a extensa divulgação efectuada pelo Conselho Directivo do Norte da convocatória para as eleições
do secretariado dos núcleos, verificou-se, infelizmente, que nenhuma lista se apresentou a sufrágio no prazo
para o efeito estipulado ao Núcleo de Coimbra.
Apesar de ser desejo do CDRN que o Núcleo de Coimbra, em cuja actual área territorial residem 855 arquitectos
não se extinguisse e, pelo contrário, continuasse com a vitalidade dos últimos três anos, consentânea com a
importância que a arquitectura e os arquitectos hoje detêm na região. A realidade é que segundo as normas
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em vigor que regulam o funcionamento e criação dos núcleos, os mesmos são fruto do esforço e interesse dos
arquitectos residentes na própria região.
Convictos que a ausência de candidaturas se terá devido a outros motivos que não um desinteresse generalizado
na manutenção do núcleo de Coimbra, e uma vez que o anterior processo eleitoral se extinguiu, atendendo a
que não foram apresentadas listas para o Núcleo de Coimbra no acto eleitoral de 28 de Novembro, não restou
outra possibilidade ao CDRN que não seja a de extinguir a actividade do respectivo Núcleo uma vez que já
terminou o seu mandato e não foram apresentadas listas para o mencionado acto eleitoral e consequente
programa de actividades.
Não pode este Conselho deixar de demonstrando o seu agradecimento aos órgãos que agora terminam as suas
funções, pela actividade desenvolvida no âmbito do seu Mandato, plasmada neste relatório de actividades,
assim como a manutenção da respectiva actividade em gestão corrente até ao acto eleitoral realizado no
passado dia 28 de Novembro de 2017.
Os novos Secretariados eleitos de Aveiro, Braga e Viseu, tomaram posse nos dias 18 e 19 de Dezembro de 2017
e são um testemunho da vitalidade das estruturas locais como agentes potenciadores do espírito colectivo de
classe e da profissão nestas regiões.
Relativamente à relação da Ordem e da profissão com a Sociedade, o Conselho Directivo Regional Norte
apresentou, durante a campanha para as Autárquicas, um manifesto com o nome “Arquitectura ao serviço
da comunidade”- 7 Propostas Estratégicas para as Autárquicas, no qual se sensibilizou os candidatos para a
importância dos Arquitectos e da Arquitectura para o desenvolvimento e afirmação dos municípios.
A OASRN propôs que estas propostas fossem consideradas nos Manifestos e Programas políticos de todos os
candidatos às próximas eleições autárquicas de 2017, enquanto contributo da Arquitectura e dos arquitectos
para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra,
considerando o desenvolvimento de um trabalho de promoção e sensibilização para a arquitectura e urbanismo
como serviço público.
O convite para apresentação desta iniciativa seguiu para todos os candidatos de todos os partidos, a todos
os municípios afectos à área geográfica da Secção Regional Norte, com reuniões com os candidatos, onde se
pôde apresentar este documento. Esta iniciativa foi acolhida por candidatos a municípios tão diversos na sua
dimensão como o Porto, Viseu, Paredes, Matosinhos, Ovar, Manteigas, ou Póvoa do Varzim, entre outros.
Os desafios, previstos e imprevistos, no ano de 2017 serviram para a SRN consolidar e melhorar a sua
actividade em função dos membros e da profissão e simultaneamente pugnar continuamente, até aos limites
dos seus recursos e competências estatutárias, pela defesa da profissão de Arquitecto, da Arquitectura e
consequentemente, pela defesa do bem comum e do interesse público.
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REUNIÕES DO CONSELHO DIRECTIVO REGIONAL
DO NORTE
15 REUNIÕES

Reuniões da Assembleia Nacional de Delegados
Presença em 1 reunião
Reuniões do Conselho Directivo Nacional
Presença em 10 reuniões
24/1/2017
Reunião Eng. Fernando Balsinha - Prémio Arquitectura
Arqtª Cláudia Costa Santos

04/02/2017
Lançamento do Livro “A Cidade da Participação”
Junta de Freguesia de Santo Ildefonso
Arqtª Cláudia Costa Santos

16/02/2017
1.ª Reunião do Júri do Prémio de Arquitectura do
Douro – V Edição; 2016-2017
Arqtª Cláudia Costa Santos

22/02/2017
Reunião com Fundação de Serralves
Arqtºs Alexandre Ferreira e Marta Fernandes

23/02/2017
Jornada da ATEG - Asociación Técnica Española de
Galvanización
Arqtº Alexandre Ferreira - apresentação de
comunicação

03/03/2017
Porto4Ageing - Reunião Projeto ALOHA
Arqtª Cláudia Costa Santos

07/03/2017
Inauguração da exposição “Álvaro Siza Vieira: Visões
da Alhambra” e jantar
Arqtª Cláudia Costa Santos

08/03/2017
Prémio de Arquitectura do Douro – V Edição; 20162017 - Visitas às Obras
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Arqtª Cláudia Costa Santos

14/03/2017
Reunião no studio-vhils
Arqtª Cláudia Costa Santos

15/03/2018
Lançamento do livro "Arquitectura. A Praça da
Autonomia", de José António Bandeirinha
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da Arqtª
Cláudia Costa Santos

16/03/2017
Sessão de lançamento do livro CONHECER Preservar
Casas de Brasileiro
Arqtª Cláudia Costa Santos

17/03/2017
Cerimónia de entrega do XVII PRÉMIO COAG DE
ARQUITECTURA
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Pedro Vinagreiro e
Eduardo Queiroga.

21/03/2017
Reunião c/ Dr. Alfredo Campos
Arqtª Cláudia Costa Santos

24/03/2017
20ª Reunião da Assembleia Geral da AdEPorto
Arqtª Cláudia Costa Santos

27/03/2017
Assembleia Geral da ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

28/03/2017
Jantar c/ Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente
- Eng. José Mendes
Arqtª Cláudia Costa Santos

05/04/2017
Reunião do Júri do Prémio de Arquitectura do Douro
– V Edição; 2016-2017
Arqtª Cláudia Costa Santos

07/04/2018
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Reunião c/ Prof. Carlos Guimarães – FAUP
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado
12/04/2017
Encontro c/ Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, para Apresentação de
projectos e iniciativas para o sector da construção e
do imobiliário
Arqtº Alexandre Ferreira

18/04/2017
Prémio de Arquitetura do Douro | Cerimónia de
entrega de prémios
Arqtª Cláudia Costa Santos

Audiência c/ Grupo Parlamentar do PCP
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal e José
Manuel Pedreirinho

12/05/2017
2ª Reunião da Assembleia de Delegados Nacional
Arqtª Cláudia Costa Santos

15/05/2017
Sessão de lançamento do novo projecto de
monitorização estatística das transacções imobiliárias
nas Áreas de Reabilitação Urbana do Porto
Arqtª Cláudia Costa Santos

16/05/2017
27/04/2017
Reunião c/ Prof. Carlos Abrunhosa de Brito da ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

Reunião c/ Arqtª Dulce Marques de Almeida
Arqtª Cláudia Costa Santos

28/04/2017

Sessão "Lembrar Paulo Cunha e Silva"
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Arqtº Pedro Baía
Arqtª Cláudia Costa Santos

17/05/2017

02/05/2017
Cerimónia de Encerramento do ON.2 – O Novo Norte
Arqtª Cláudia Costa Santos

Inauguração da Exposição "A Cidade Global. Lisboa
no Renascimento"
Arqtª Cláudia Costa Santos

18/05/2017
05/05/2017
Porto4Ageing Open Day
Arqtª Cláudia Costa Santos – participação como
oradora

Reunião c/ Secretária Geral do Partido Socialista - Dr.ª
Ana Catarina Mendes
Arqtª Cláudia Costa Santos

19/05/2017
10/05/2017
Audiência c/ Grupo Parlamentar do CDS-PP
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alice Tavares, Paula
Torgal e José Manuel Pedreirinho

11/05/2017
Audiência c/ Grupo Parlamentar do PS
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal e José
Manuel Pedreirinho
Audiência c/ Grupo Parlamentar do PSD
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal e José
Manuel Pedreirinho

Seminário, 'Salvaguarda e Reabilitação do Património'
Arqtº Alexandre Ferreira

23/05/2017
Cerimónia de atribuição do grau de Doutor Honoris
Causa ao Arquitecto Paulo Mendes da Rocha
Arqtº Alexandre Ferreira

25/05/2017
Fórum Internacional do Património Arquitectónico
Portugal / Brasil
Arqtª Cláudia Costa Santos
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26/05/2017

11/07/2017

Conversa #1 | Da Função Social do Arquitecto - âmbito
da Exposição “Octávio Lixa Filgueiras: o Habitat da
Modernidade”
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião na Secretaria de Estado da Segurança Social
Arqtªs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal e Susana
Machado

12/07/2017
01/06/2017
II Encontro Nacional de Utilizadores de Laser Scanning
Arqtª Cláudia Costa Santos

FÓRUM ANUAL DOS EMPRESÁRIOS PORTUGUESES
DA CONSTRUÇÃO NO MUNDO
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da
Presidência

Reunião c/ empresa Cunha Vaz e AssociadosConsultores em Comunicação, Lda.
Arqtª Cláudia Costa Santos

16/07/2017

17/06/2017
Sessão Comemorativa do Dia da Universidade Lusíada
Porto
Arqtª Cláudia Costa Santos

Visita à Exposição "A Cidade Global | Lisboa no
Renascimento" e Jantar dos Mecenas do Círculo Dr.
José de Figueiredo
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da
Presidência

17/07/2017
19/06/2017
Reunião c/ Prof. Carlos Abrunhosa de Brito da ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

Reunião c/ Pequena Tulipa
Arqtª Cláudia Costa Santos

20/07/2017
21/06/2017
Cerimónia de entrega dos Prémios Secil
Arqtª Cláudia Costa Santos

Visita e Jantar nas Caves Taylor's
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira

30/06/2017

31/07/2017

Cerimónia de entrega dos Prémios PNAM'17
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Eduardo Queiroga

Assembleia Geral ADDICT
Arqtª Cláudia Costa Santos

03/07/2017

10/08/2017

Dia Nacional do Arquitecto I Homenagem Arq.º Nuno
Portas
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ a jornalista Ana Caridade
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Pedro Vinagreiro

17/08/2017
Conversa | Dia Nacional do Arquitecto | OASRN +
OASRS
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Presidente da Câmara Municipal da Guarda
Arqtºs Cláudia Costa Santos, António Laúndes, Cláudia
Antunes e Dr.ª Helena Almeida

06/07/2017

29/08/2017

Concerto da Banda Sinfónica Portuguesa no âmbito
das comemorações do 2º aniversário do Museu e
Igreja da Misericórdia do Porto
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Sr. António Vieira de Castro
Arqtº Alexandre Ferreira

01/09/2017
Reunião na Câmara Municipal de Castanheira de Pêra

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
12

1. PRESIDÊNCIA

Arqtªs Cláudia Costa Santos e Cláudia Antunes

04/09/2017
Assembleia Geral da ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

05/09/2017
Reunião c/ Secretária de Estado dos Assuntos
Europeus
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ o candidato à C. M. Coimbra | João Manuel
Silva
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência
Reunião c/ candidatas BL às C. M. Condeixa-a-Nova e
Lousã | Gisela Martins e Clara Aguilar
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência

18/09/2017
07/09/2017
Visita do Secretário de Estado das Florestas e do
Desenvolvimento Rural - Prof. Miguel João de Freitas
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira

08/09/2017
Reunião em Serralves
Arqtºs Alexandre Ferreira e Marta Fernandes

Reunião c/ candidato independente à C. M. Matosinhos
| Narciso Miranda
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira
Sessão Oficial de Abertura do Ano Lectivo 2017/2018
na FAUP
Arqtª Cláudia Costa Santos

19/09/2017
13/09/2017
Reunião c/ candidato do PS à C. M. Porto | Dr. Manuel
Pizarro
Arqtº Alexandre Ferreira

14/09/2017
Reunião c/ candidata PS à C. M. Sta. Maria da Feira |
Margarida Rocha Gariso
Arqtª Cláudia Costa Santos
Reunião c/ candidata BL à C. M. Sta. Maria da Feira |
Luis Miguel Sá
Arqtº Alexandre Ferreira

Reunião c/ candidato do PSD à C. M. Porto | Dr. Álvaro
de Almeida
Arqtª Cláudia Costa Santos
Reunião c/ candidato do PSD à C. M. Ílhavo | Fernando
Caçoilo
Arqtº Tiago Soares em representação da Presidência

20/09/2017
Reunião c/ candidatas BL às C. M. Carregal do Sal e
Viseu | Diego Garcia e Manuela Maria Coelho Antunes
Arqtº Alexandre Ferreira

21/09/2017
Evento TECHNAL
Arqtª Cláudia Costa Santos

Consulta c/ Dr. Freitas do Amaral
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião de Direcção da ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

Reunião c/ candidato BL à C. M. Paredes | Paulo Teles
Arqtºs Alexandre Ferreira e António Laúndes

15/09/2017

22/09/2017

Reunião c/ candidato BL à C. M. Coimbra | Jorge
Gouveia
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência

Reunião c/ Candidato do CDS-PP à C. M. Manteigas |
Pedro Silva
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência
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Reunião c/ candidata da CDU à C. M. Porto | Ilda
Figueiredo
Arqtº António Laúndes em representação da
Presidência

Exposição "Construir um paraíso perdido" (...) | casaAtelier José Marques da Silva
Arqtª Cláudia Costa Santos

16/10/2017
Reunião na AMA
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião C. M. Castanheira de Pêra
Arqtª Cláudia Costa Santos

Inauguração da Exposição “VISTO DE COIMBRA - Os
Jesuítas entre Portugal e o Mundo”
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência

17/10/2017
Reunião c/ empresa OPT
Arqtºs Cláudia Costa Santos e Tiago Soares

19/10/2017

26/09/2017
Reunião c/ Candidatos do PAN às Câmaras do Grande
Porto (Porto, V. N. de Gaia, Matosinhos, Póvoa de
Varzim e Maia)
Arqtºs Alexandre Ferreira e António Laúndes
Reunião na C. M. Castanheira de Pêra
Arqtª Cláudia Costa Santos

Visita à Galeria da Biodiversidade - Centro Ciência
Viva e Exposição Photo Ark, da National Geographic
patente neste espaço, inaugurada na véspera
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência

20/10/2017
Entrega dos Prémios Gran de Area 2017
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da Arqtª
Cláudia Costa Santos

27/09/2017
1.ª Sessão do Ciclo de Conversas do Arquitectas:
Modo(s) de (r)existir | Da profissão e das profissões
Arqtª Cláudia Costa Santos

23/10/2017
Reunião ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

09/10/2017
Cerimónia que assinala a doação do acervo do
Arquitecto José Porto à FIMS
Arqtª Cláudia Costa Santos

25/10/2017
Sessão Solene de Instalação dos Órgãos do Município
do Porto
Arqtº Alexandre Ferreira

11/10/2017
BIM Trends and Innovation 2017
Arqtª Cláudia Antunes em
Presidência

26/10/2017
representação

da

Sessão de Inauguração do Novo Edifício da Sede da
Secção Regional do Norte da Ordem dos Farmacêuticos
Arqtª Cláudia Costa Santos

13/10/2017
Seminário “Arquitectura e Ordenamento do Território
Fora dos Perímetros Urbanos”
Arqtª Cláudia Costa Santos – Participação como
Moderadora
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Conferências Marques da Silva 2017 | "La memoria del
orden. Algunos proyectos" p/ José Ignacio Linazasoro
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da Arqtª
Cláudia Costa Santos

27/10/2017
Sessão Solene de encerramento da Programação do
Dia Mundial da Arquitectura 2017
Arqtª Cláudia Costa Santos

28/10/2017
Cerimónia de Homenagem ao Arqtº Vasco Cunha |

1. PRESIDÊNCIA

NARC
Arqtº António
Presidência

Arqtª Cláudia Costa Santos
Laúndes

em

representação

da

14/11/2017
Reunião c/ Vida Imobiliária
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Alexandre Ferreira,
Pedro Vinagreiro e Eduardo Queiroga

02/11/2017
Comemorações do Dia da EAUM 2017
Arqtª Marta Fernandes em representação
Presidência

da

03/11/2017
JORNADAS
REABILITAÇÃO
INTELIGENTE
E
SUSTENTÁVEL
Arqtº Tiago Soares em representação da Presidência

06/11/2017
Inauguração da Casa Em Movimento Matosinhos e
assinatura de Protocolo
Arqtª Cláudia Costa Santos
Sessão Abertura - Semana da Reabilitação Urbana do
Porto
Arqtª Marta Fernandes em representação da Arqtª
Cláudia Costa Santos

15/11/2017
Cerimónia de abertura do Programa Inaugural da Casa
da Arquitectura
Arqtª Cláudia Costa Santos
Inauguração da Exposição “O Coliseu e a Cidade: 75
anos de histórias”
Arqtª Cláudia Costa Santos

17/11/2017
Inauguração da Casa da Arquitectura
Arqtª Cláudia Costa Santos

20/11/2017
Reunião Bolsa de Voluntários | CCDRC
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Paula Torgal, Daniel
Fortuna do Couto e Susana Machado

08/11/2017
V Semana da Reabilitação Urbana | Vida Imobiliária |
"Inclusã social e cultural na reabilitação urbana"
Arqtª Cláudia Costa Santos

Fórum do Porto | Património, Cidade, Arquitectura
Arqtª Marta Fernandes em representação da Cláudia
Costa Santos na Sessão de Abertura

Reunião Bolsa de Voluntários | CCDRN
Arqtª Cláudia Costa Santos

22/11/2017

09/11/2017

3.ª Sessão do Ciclo de Conversas do Arquitectas:
Modo(s) de (r)existir | Da investigação e do ensino
Arqtª Cláudia Costa Santos

Reunião c/ Elisabete Soares da Revista Imobiliário
Arqtª Cláudia Costa Santos

23/11/2017

Tecnologia Viva na Arquitectura - Casa em Movimento
Arqtª Marta Fernandes representação da Presidência

Conferência | UNStudio – Concreta
Arqtª Cláudia Antunes em representação
Presidência

da

Mesturas III
Arqtª Cláudia
comunicação

de

10/11/2017
Reunião c/ Pequena Tulipa
Arqtºs Cláudia Costa Santos, Eduardo Queiroga e
Pedro Vinagreiro

Costa

Santos

apresentação

27/11/2017
13/11/2017
Reunião Bolsa de Voluntários | C. M. Castelo de Paiva

Reunião na C M Pampilhosa da Serra - AVAE
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado
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29/11/2017

15/12/2017

Workshop | Internacionalizar a Fileira: Contributos
para uma Estratégia Comum
Arqtºs Marta Fernandes e Alexandre Ferreira

Reunião ADDICT
Arqtº Alexandre Ferreira

30/11/2017
Assembleia Geral da AdEPorto
Arqtª Cláudia Costa Santos
Gala de Entrega dos Prémios "O Norte Somos Nós"
Arqtª Cláudia Costa Santos

04/12/2017
Reunião CCDRCentro - AVAE
Arqtªs Cláudia Costa Santos e Susana Machado
Premio de Arquitetura Ascensores ENOR
Arqtª Cláudia Costa Santos

06/12/2017
Jantar comemorativo dos 60 anos da AIMMP
Arqtª Cláudia Costa Santos

07/12/2017
Cerimónia de recepção ao Presidente da Republica
Italiana Sérgio Mattarella
Arqtª Cláudia Costa Santos

12/12/2017
Cerimónia de Homenagem à Dr.ª Manuela Melo no
Museu Nacional de Soares dos Reis - atribuição do
título de Sócio Honorário do Círculo
Arqtº Eduardo Queiroga em representação da
Presidência

13/12/2017
Sessão de apresentação da plataforma digital MyUrb
Arqtª Cláudia Antunes em representação da
Presidência

14/12/2017
Cerimónia dos 16 anos do Alto Douro Vinhateiro, como
Património Mundial da Humanidade e lançamento do
livro do Prémio de Arquitectura do Douro
Arqtª Cláudia Costa Santos participação c/
comunicação
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DADOS ESTATÍSTICOS
O NÚMERO DE INSCRIÇÕES DE MEMBROS - 1998 ATÉ 2017

231

2017
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GESTÃO FINANCEIRA
Vogal: António Laundes
Assessoria: Lídia Meireles e Cláudia Almeida
A Gestão Financeira da SRN estruturou o Orçamento para 2017 na continuidade dos resultados apresentados no
ano de 2016 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 Órgãos 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, pela primeira vez e cumprindo o Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA) em Assembleia
de Delegados.
Os resultados obtidos antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)
ascendem os 130’365,52€ sendo o resultado liquido total de 10’723,90€ (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 obteve
um desvio positivo de 14’297,00€ (889’225.23€ obtidos no exercício do ano contra os 874’924.23€ estimados
para o Orçamento 2017) enquanto os Custos Estruturais mostram um resultado de 807’412.50€ contrapondo
com o estimado para o Orçamento de 842’692.60€, evidenciando um desvio positivo de 35’280,10€. Com estes
resultados ficou garantido que a Receita Estrutural (889’225.23€) continua a ser capaz de fazer frente aos
Custos Estruturais (807’412.50€) e assim suportar o regular funcionamento e atribuições estatutárias da SRN.
Acresce, ainda, que a SRN deve absorver um valor contabilístico anual de 51’374.53€ referente às depreciações
associadas à construção da Nova Sede N41 que representa 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 muito inferiores aos do ano anterior (1º ano da instalação
na Nova Sede N41) e aproximar aos valores da sede de D. Hugo.
A SRN encontra, ainda, capacidade de angariar Receita Extraordinária capaz de dar resposta a outras
despesas e iniciativas que não dependem da Receita Estrutural e assentam no principio do autofinanciamento,
nomeadamente o Seguro de Saúde para os membros da SRN, Promoção da Arquitectura, Iniciativas do N41,
Comunicação, …
O Pelouro da Gestão Financeira canalizou uma parte da sua actividade de 2017 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 para conseguir contrariar estas situações.
Subsiste, ainda, um forte impacto do número de suspensões que são solicitadas junto dos serviços da SRN
(203 membros) contrariadas apenas pelo número de termos de suspensão (184 membros) e pelo número de
inscrições como membros efectivos (230 membros), ajudando ao equilíbrio do atrás apresentado.
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NO FIM DO ANO 2017 A SRN CONTA COM:
-

Membros Activos 7316
Membros com quotas em dia 5693
Membros com quotas em atraso 1727
Membros em PRQ 62
Membros honorários 14
Membros Não Activos 2118
Membros isentos 87
Membros suspensos 2031

Assim, a Gestão Financeira, poderá considerar que se encontra realizado o seu Plano de Actividades 2017,
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. Contudo os desafios que se avizinham para a SRN no
futuro próximo 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
2.1.2- Orçamento Participativo - CONCLUÍDO
2.1.3- Analise Trimestrais de Controlo Orçamental - CONCLUÍDO
2.2- Recuperação de Quotas - EM CURSO
2.4- Gestão do Edifício - EM CURSO
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RESULTADO EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - OASRN
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Valores por validar junto do CDN, Conselho Fiscal e Assembleia Geral
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ORÇAMENTO

RESULTADO

ORÇAMENTO 2017 VS RESULTADO 2017 - ESTRUTURA
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CUSTOS | D. HUGO VS NOVA SEDE

CUSTOS
D. HUGO

NOVA SEDE

CUSTOS ESTRUTURAIS - FORNECEDORES E SERVIÇOS
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ORÇAMENTO RESULTADO
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ADMINISTRAÇÃO E QUALIDADE
3.1 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob, Fátima Alves, Ana Teixeira e Susana Nogueira
As acções planeadas para o ano de 2017 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 resultaram numa melhoria efectiva de todos os instrumentos informáticos de trabalho com a
implementação do Gestor de Membros, Gestor Documental e Portal dos Arquitectos.

3.1.2 Certificação Profissional
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob
De modo a poder responder às solicitações externas de certificação digital dos membros, a SRN sensibilizou
o CDN e a SRS relativamente à necessidade de implementar a certificação via Cartão do Cidadão do membro,
através do Sistema de Certificação de Atributos Profissionais, previsto no artigo 51.º da Lei n.º 2/2013, de 10
de Janeiro, e disponibilizou-se a colaborar para atingir esse objectivo, embora não tenha sido possível ainda
concretizá-lo.
No ano 2017, foram recebidos 23 pedidos de 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.
Aprovados foram um total de 20 pedidos de certificação (um foi arquivado por o membro não ter experiência
profissional suficiente e 2 encontram-se pendentes a aguardar documentos), 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.
20 pedidos de certificação aprovados para o exercício de funções de Coordenador de Projecto;
1 pedido 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;
18 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.
No reconhecimento dos arquitectos para a elaboração de Relatórios Prévios nas intervenções urbanísticas em
2017, houve 5 pedidos de certificação aprovados, verificando-se previamente os requerimentos apresentados,
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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.ªcategorias de risco, no ano 2017 houve 11 pedidos de certificação aprovados, verificandose 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.
3.1.2 Procedimentos e Gestão
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob, Fátima Alves, Susana Nogueira e Ana Teixeira
O Estatuto da Ordem dos Arquitectos foi alterado com a publicação da Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto, e
durante o ano de 2016 foram alterados e entraram em vigor todos os regulamentos da Ordem dos Arquitectos,
o que implicou a introdução de várias mudanças no tratamento dos processos administrativos, designadamente
com a alteração dos requerimentos para os vários pedidos e das minutas para os ofícios de resposta.
No ano 2017 houve uma alteração significativa no procedimento existente que afectou os membros relativamente
ao tempo que decorre entre a apresentação dos pedidos e sua aprovação.
Desde 24 de Maio de 2017, e por decisão do Conselho Directivo Nacional, os pedidos desta natureza são
aprovados por este órgão, pelo que deixou de ser possível a aprovação dos pedidos de termo da suspensão
com carácter de urgência (no mesmo dia em que eram apresentados) e nos pedidos de suspensão deixou de
ser considerada a data de recepção do pedido, pelo que a suspensão da inscrição, e consequente suspensão
da obrigação de pagamento de quotas, só tem efeito a partir do início do mês seguinte à data em que o pedido
foi aceite.
Os documentos /minutas relativas ao Procedimento para os Processos Suspensão da Inscrição, Cancelamento
da Inscrição e Isenção de Quotas, foram novamente alterados e disponibilizados no site da Secção Regional do
Norte, na página ‘Secretaria’.
A alteração imposta pelo Conselho Directivo Nacional, implicou também a alteração do gestor documental
IPortal doc, e uma nova adaptação dos intervenientes nos processos, nas fases de introdução, de verificação e
validação.
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 2017
150 pedidos de esclarecimento sobre suspensão da inscrição e termo de suspensão recebidos através mensagem
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electrónica ou por telefone
208 pedidos de suspensão da inscrição na Ordem dos Arquitectos
182 pedidos de termo do período de suspensão da inscrição
05 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.
Na sequência da publicação e entrada em vigor da Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto, que alterou o Estatuto da
Ordem dos Arquitectos, foram alterados o Regulamento de Certificação de Inscrição na Ordem dos Arquitectos
e o Regulamento de Certificação de Qualificações Profissionais Específicas. Os regulamentos foram publicados
em Diário de República mas não foram implementados pelas duas secções regionais por conterem falhas e
procedimentos que carecem de alteração.
3.1.3 Serviços de Secretaria
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Fátima Alves, Cláudia Almeida, Susana Nogueira, Ana Teixeira
Durante o ano de 2017 deu-se continuidade ao levantamento dos procedimentos correntes relativos ao
atendimento presencial, telefónico ou via e-mail aos membros de modo a introduzir correcções, e novas formas
de acção sempre que necessário. A gestão dos acessos ao Cowork, à livraria, à biblioteca, ao centro documental,
a sala do arquitecto, às salas de formação e à área expositiva, foi monitorizada com sucesso, assim como o
sistema de vigilância interna após o horário de atendimento ao público.
Manteve-se actualizado o documento relativo à Tabela de Preços da secretaria e a monitorização do Livro de
Reclamações.
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.
3.1.4 Portal dos Arquitectos
Vogal: Marta Fernandes e António Laúndes
Assessoria: Cláudia Almeida
No ano de 2017 foram revistos todos os objectivos base para o desenvolvimento do Portal dos Arquitectos que
se previa concluído até ao final do ano de 2017, dessa análise resultou a redução do âmbito das actividades e
consequente redução no valor de desenvolvimento assim como alteração do cronograma, prolongando a sua
execução até Janeiro de 2019.
Estas opções conduziram à desistência da candidatura ao Portugal 2020, com acrónimo “Arquitectos em Rede”,
por deliberação do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos.
Durante o ano de 2017 concluíram-se todos os serviços e tarefas de análise, estudo e desenvolvimento necessários
ao início da efectiva execução de todas as tarefas de índole prático, e garantidas todas as manutenções
necessárias para que as falhas nos serviços fossem sempre menorizadas para aquilo que é o contacto directo
com o membro.
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3.1.5 Parque Informático
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Fátima Alves, Cláudia Almeida, Ana Teixeira e Susana Nogueira
Durante o ano de 2017 foi garantida a manutenção preventiva de todo o equipamento Informático, assim como
a implementação de todas as melhorias necessárias ao seu bom desempenho, e adaptação de Software e
Hardware a integrar e a formação para os órgãos do CDRN e Assessoras.

Em 2017 foi adquirido:
. Hosting de email
. WebCam
. TrendMicro
3.1.6 Contratos
Vogal: Marta Fernandes e Alexandre Ferreira
Assessoria: Fátima Alves e Cláudia Almeida
Todos os contratos de Fornecimento de Serviços Externos foram analisados de acordo com as necessidades da
Secção Regional Norte, com constante monitorização dos custos e consequente impacto na gestão corrente
da OASRN.
Foram feitas novas contratações que permitiram melhorar os serviços prestados e simultaneamente reduzir os
custos estruturais.
3.2 GESTÃO DA QUALIDADE
Vogal: Marta Fernandes
Assessoria: Sofia Jacob
No ano 2016 foi iniciado o processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, segundo
ISO9001:2015, com o intuito de melhorar e organizar as práticas internas na Secção Regional do Norte. O
processo não foi concluído durante o ano 2017 por atrasos motivados pelas diversas alterações que surgiram
com o início de um novo mandato dos órgãos sociais da Ordem dos Arquitectos.
A alteração dos elementos que compõem o Conselho Directivo Nacional obrigou à revisão de alguns processos,
procedimentos e modelos entretanto preparados.
Ao longo do ano de 2017 foram preparados mais 13 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:
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• Satisfazer e exceder as suas expectativas;
• Fomentar e manter uma relação de mútua confiança.

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

Comunidade
• Promover e divulgar a importância da actividade profissional do arquitecto;
• Contribuir para o conhecimento generalizado sobre a evolução e inovação do sector da arquitectura.
Acções Preventivas e Correctivas
Actualmente são recebidas reclamações por escrito que são encaminhadas para o responsável ou assessor do
pelouro, para resolução, dentro dos procedimentos definidos. Por norma, as reclamações estão relacionadas
com a falta de pagamento de quotas e o funcionamento do Portal dos Arquitectos. São sempre analisadas caso
a caso e é sempre dada uma resposta ao membro.
Ocasionalmente são registada queixas/ reclamações no Livro de Reclamações, tratadas da forma definida na
legislação aplicável.
3.3 GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lídia Meireles, Nuno César Machado e Sofia Jacob
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos conta com uma equipa de trabalhadores competente,
pró-activa, limitada para as funções e actividades a que se propõe.

- 14 Funcionários em regime de contrato;
- 2 Pessoas em regime prestação de serviço.
No ano 2017, com a estabilização do procedimento de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, com
o intuito de melhorar as práticas internas na Secção Regional do Norte.
Defendendo uma melhoria contínua na prestação de serviços de qualidade, com os colaboradores devidamente
qualificados, promovendo a confiança e a credibilidade dos seus serviços, o trabalho desenvolvido tem como
objectivo principal a satisfação dos Membros.
Assim, e relativamente aos colaboradores, um dos pilares da Política da Qualidade da Secção Regional do Norte
da Ordem dos Arquitectos, pretendeu-se promover a participação e responsabilização de todos no processo de
melhoria contínua e contribuir para o enriquecimento pessoal e realização profissional de cada um.
Dentro do trabalho do pelouro de Recursos Humanos, utilização e aplicação dos documentos de registo (MO)
preparados de forma a garantir a certificação da Secção Regional do Norte.

Plano de formação interna
Formação interna de funcionários e assessores tem vindo a decorrer no âmbito do Código de Trabalho que
estabelece o direito à formação profissional. Desta forma, assegurar a formação interna dos funcionários da
OASRN, contribuindo assim para uma melhor eficiência e qualidade dos serviços prestados aos membros.
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Na valorização do Plano de Formação Interna, foram realizadas formações específicas, das quais destaca-se a
formação interna de Sensibilização sobre Segurança contra Incêndios em Edifícios.
Sistema de Avaliação de Desempenho
Em 2017 não se conseguiu cumprir o pretendido, no desenvolvimento de um sistema de avaliação e desempenho
próprio da OASRN, que permita garantir e identificar os desvios entre o realizado e o desejado.
Objectivos: (Sugerir melhorias e novos métodos de trabalho, Desenvolver trabalho em equipa, Desenvolver
novas competências, Igualdades de tratamento, Desempenho global da instituição, Modo como se lida com as
queixas ou problemas, etc.).

Contratação
Em 2017, houve a necessidade de contratar um Assessor/a para o Pelouro da Formação da OASRN em regime
de contrato de trabalho a termo incerto - substituição de trabalhadora pelo período que durou a licença da
trabalhadora ausente.

Seguros
Ficou garantido o cumprimento de toda a legislação relativa à Medicina no trabalho.
3.4 PROJECTOS E INVESTIMENTOS - NORTE 41°
Presidência: Cláudia Costa Santos e Alexandre Ferreira
Vogais: Marta Fernandes e António Laúndes
Assessoria: Rita Vitorino e Helena Almeida
No ano de 2017 foi assegurada a análise de oportunidades no âmbito do quadro comunitário “Portugal 2020”,
conforme os avisos de abertura e verificadas as alterações no calendário apresentado.
Com o foco de acção no Centro de estudos Norte 41° - Centro de arquitectura, criatividade e sustentabilidade,
foram realizadas sessões de esclarecimento para os membros que, crescentemente, têm apostado na
diversificação de actividades económicas e nas relações de networking.
3.4.1 Portal dos arquitectos
Os trabalhos de análise durante o ano de 2017 levaram à desistência da candidatura ao Portugal 2020, com
acrónimo “Arquitectos em Rede”, por deliberação do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos,
com base na análise do grupo de trabalho para que o esforço corresponda em rigor a todas expectativas e
melhorias efectivas para a prática profissional dos membros e das Secções Regionais.
3.4.2 Gabinete de Apoio
Numa perspectiva de integração mais completa e que proporcionasse um crescimento sustentável da actividade
dos seus membros, foram encetados contactos com várias entidades gestoras de fundos com intuito de
estreitar as ligações entre os membros e os sistemas de apoio dentro do Portugal 2020, que visem fomentar
uma dinâmica de apoio, informação e esclarecimento no âmbito das candidaturas, iniciativas e projectos a
fundos públicos nacionais e comunitários.
3.4.3 Arquitectura - Promoção de novos modelos de internacionalização
Como entidade parceira de Serralves à candidatura do Aviso Norte 52 - 2015 – 05 - SIAC_INTERNACIONALIZAÇÃO,
a Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos deu todo o apoio no desenvolvimento de um inquérito
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alargado aos membros, com vista a disponibilizar em 2018, numa plataforma web, a síntese da realidade da
actividade profissional dos Arquitectos na região Norte de Portugal e, por outro lado garantiu a Assessoria
Técnica no Concurso de Concepção para um Pavilhão Expositivo.
3.4.4 Arquitectura – Plano Estratégico
Para a elaboração de um estudo económico para o sector da Arquitectura, foi feito um esforço inglório, em
conjunto com a presidência – NORTE 41° - Centro de Arquitectura, Criatividade e Sustentabilidade - na tentativa
de reunir todos os esforços e equipas necessárias ao seu desenvolvimento, pretendendo-se manter o foco
e persistência para gerar conteúdos que possam marcar uma reflexão económica, em todos os pontos de
inflexão que abrangem a Arquitectura.

OBJECTIVOS SÍNTESE:
3.2 Gestão da Qualidade - EM CURSO
3.4.1. Portal dos Arquitectos - EM CURSO
3.4.2 Gabinete de Apoio - EM CURSO
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PEDIDOS DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO E DE TERMO DA SUSPENSÃO
ENTRE 2007 E 2015

154

pedidos de suspensão
inscrição

06

pedidos de termo
da suspensão

2008

321

pedidos de suspensão
inscrição

456

42

pedidos de termo
da suspensão

pedidos de suspensão
inscrição

200

pedidos de suspensão
inscrição

235

pedidos de suspensão
inscrição

127

pedidos de termo
da suspensão

365

pedidos de suspensão
inscrição

2015

21

pedidos de termo
da suspensão

2010

58

pedidos de termo
da suspensão

548

pedidos de suspensão
inscrição

91

pedidos de termo
da suspensão

2013

2012

2014

208

pedidos de termo
da suspensão

2009

2011

pedidos de suspensão
inscrição

51

263

pedidos de suspensão
inscrição

177
pedidos de termo
da suspensão

281

pedidos de suspensão
inscrição

167

pedidos de termo
da suspensão

2016

182

pedidos de termo
da suspensão

2017

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
33

3.ADMINISTRAÇÃO E QUALIDADE

20
01
18
05
11

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 Director 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 ao exercício da função com a análise dos
currículos e documentos provatórios.

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 ENTRE 2010 E 2017
70

10/pessoas

47

Pedidos de Certificação
Ano

2010

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
34

2011

16

11

2012

2013

22

25

33

20

2014

2015

2016

2017

4.APOIO AO MEMBRO

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
35

4.APOIO AO MEMBRO
PROTOCOLOS
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Lígia Sampaio, Isabel Santos Silva e Dr. Nuno César Machado
A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos tem, no âmbito das suas atribuições, o propósito de
dinamizar e fomentar a interligação com os seus membros, Arquitectos e Estagiários, em áreas diversificadas,
proporcionando diversas vantagens e benefícios na aquisição de produtos e serviços por parte de terceiros.
No ano 2017, o Pelouro dos Protocolos da OASRN, soma já 144 protocolos comercias, em diversos benefícios
em prol dos membros. Teve como objectivo, o desafio de realizar protocolos que incrementassem benefícios
reais, quer de carácter prioritário direccionados às necessidades essenciais dos seus membros, quer à criação
de sinergias de oportunidade, expandindo essas vantagens, para além do grande Porto, abrangendo a área
territorial correspondente aos distritos que a OASRN integra: Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança,
Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra. Para esse efeito foram envolvidas empresas de várias áreas de actuação,
e realizados 16 novos protocolos comerciais, nas áreas: Automóvel; Música; Educação / Formação; Hotelaria;
Informática / Software; Materiais, Equipamentos de Construção; Moda, Têxteis; Print; Institucionais; Saúde /
Bem- estar; Seguradoras e Outros, os quais destacamos:
Celebramos um protocolo de tipologia, Automóvel / Assistência com o Grupo Auto-Industrial. A Auto Industrial
é uma empresa que se dedica à venda, manutenção e reparação de automóveis, barcos e equipamentos
agrícolas. Dispõem de 29 concessionários (stands de vendas e Oficinas), em diversos pontos do pais, tais como:
Aveiro, Cascais, Coimbra, Figueira da Foz, Leiria, Lisboa, Maia, Malveira, Matosinhos, Pombal, Porto, Rio Tinto e
Seixal e trabalham com 18 marcas de automóveis.
Na área do Lazer, foi encetada a realização de um protocolo dedicado a instrumentos musicais com A Casa da
Guitarra.
A Casa da Guitarra, incide nos cordofones de música tradicional, promove concertos, exposições, aulas de
música e workshops de construção. Da troca de experiências entre músicos, violeiros e apreciadores da música,
contribui-se não só para a preservação do património, mas também para o surgimento de novas ideias que
tornam esse património mais vivo, e atractivo para as novas gerações.
No que diz respeito à Educação e Formação, executaram-se duas novas parcerias, uma com a Stratbond
Consulting e outra com a Nova Forum - Instituto de Formação de Executivos da Universidade Nova.
A Stratbond é uma empresa com sede em Coimbra que se dedica à prestação de serviços de consultoria de
gestão estratégica, assim como à formação de quadros de empresas, dotada dos meios humanos e técnicos
necessários à prossecução destes serviços.
A Nova Fórum é uma escola de executivos que concilia o melhor do conhecimento conceptual e científico
com as melhores experiências e práticas empresariais, estabelecendo uma ligação estreita entre a academia
e as empresas, cujo objetivo é realizar formação avançada de executivos em economia, gestão e finanças e
contribuir para o desenvolvimento do conhecimento em gestão.
Realizaram-se duas parcerias na área de Hotelaria, nomeadamente o Aqua Village Health Resort & SPA e o
Hotel Sea Porto.
O Hotel Aqua Village Health Resort & SPA, apresenta-se como um empreendimento único onde a mão do homem
se funde em harmonia com a mãe natureza. O hotel disponibiliza muito mais que um alojamento de qualidade,
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desde a gastronomia, ao bem-estar, através de um serviço de SPA com bastante variedade de tratamentos.
O Sea Porto Hotel trata-se de um novo e moderno hotel de 4 estrelas que abriu recentemente em Matosinhos.
Está estrategicamente situado no coração de Matosinhos Este hotel alia conforto e modernidade a um rico
Património Histórico, Cultural e Gastronómico.
Na área da Informática celebrou-se um protocolo com a OPT - Optimização e Planeamento de Transporte S.A.
uma sociedade comercial, constituída ao abrigo da legislação Portuguesa, que se dedica à produção e
comercialização de soluções inovadoras para o sector da mobilidade e transportes, destacando-se, para este
efeito, a elaboração de planos estratégicos e ordenamento de território, planos de mobilidade urbana, estudos
de tráfego e avaliação de impacte, desenho e reestruturação de redes de transporte colectivo.
A nível institucional foi celebrada uma parceria com a Direcção Regional de Cultura do Centro, aproximando as
duas instituições, preparando-as para trabalharem em torno de valores comuns.
Realizaram-se três parcerias na área de Mobiliário, Materiais e Equipamentos de Construção, designadamente
com a Fábrica de Tintas Kar Lda., a Art137 e a Interarrod – Produtos Florestais, S.A.
As Tintas Kar, trata-se de uma empresa da área dos materiais de construção, fundada nos anos 80 e que tem
como principal actividade a produção e comercialização de tintas, vernizes e produtos afins, certificada com o
sistema de gestão da qualidade ISO 9001.
A ART137 é uma empresa que apresenta uma colecção de candeeiros, bengaleiros, espelhos, quadros concebidos
à mão, bancos, cadeiras, biombos e decoração, num estilo audaz e criativo, no qual desafiam a imaginação para
criar peças únicas e exclusivas, arrojadas no seu design e concepção. As vendas são online e dispõe de um
espaço onde expõem as peças para apreciação.
A Interarrod é uma empresa que se dedica à exportação e importação de madeiras e seus derivados.
Apostam na qualidade dos produtos e serviços e oferecem soluções eficazes que se ajustem às necessidades
dos seus clientes
Na área da moda, efectivou-se um protocolo com a SINE DIE, tratando-se de uma marca privada que se dedica
ao desenvolvimento de camisaria à medida e estilo de vida, tendo como linha orientadora a sustentabilidade.
Recorrem ao papel 100% algodão (produzindo os excedentes da confeção) para o desenvolvimento da sua
identidade e materiais de comunicação. Os produtos são adquiridos através da loja online, plataforma eletrônica
da marca SINE DIE.
Na âmbito da tipologia Print / Design, realizou-se uma parceria com a COPINOW. A Copinow, actua no mercado
da comunicação empresarial, prestando serviços de fotocópias, pré-impressão, impressão de grandes formatos
e digital, encadernação, plastificações, publicidade, decoração, internet, design e produção gráfica, com uma
loja no Centro Comercial Maiashopping (localizado no grande perímetro urbano do Porto).
Na área de saúde e bem-estar, foi celebrado um novo protocolo com o Instituto Médico Privado - Medicina
Estética e Nutrição. O Instituto Médico Privado está localizado em plena Baixa do Porto, e disponibiliza o que
de mais avançado se produz na área da Nutrição e das Medicinas Estética e Cirúrgica. Dispõe ainda de outras
especialidades, como a de Medicina Dentária, Medicina Estética e Cirurgia Plástica e Reconstrutiva.
Celebramos um protocolo com a Companhia de Seguros portuguesa, a Real Vida, independente, sólida,
profissional, e vocacionada para soluções e produtos de investimento, aforro, complementos de reforma e
protecção.
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Foi encetada a realização de uma nova parceria com a OneVet, proposta esta, sugerida pelos membros. Que
está identificada como serviços. A OneVet, trata-se de uma rede nacional de hospitais e clínicas veterinárias
alargadas. Dispõe de hospitais e clínicas veterinárias com serviço permanente 24h, localizadas no Grande Porto,
Grande Lisboa, Seixal, Coimbra, Figueira da Foz, Águeda, Aveiro, Vila Nova de Famalicão, Vila Real e Peso da
Régua.

PROTOCOLOS | ÂMBITO REGIONAL NORTE CELEBRADOS EM 2017
Auto-Industrial;
Aqua Village Health Resort & SPA;
Art137;
Casa da Guitarra;
Copinow - Serviços de impressão digital;
DRCC + NARC + OASRN;
Fábrica de Tintas Kar;
Hotel Sea Porto;
Instituto Médico Privado - Medicina Estética e Nutrição;
Interarrod – Produtos Florestais;
Nova Forum - Instituto de Formação de Executivos da Universidade Nova. School of Business & Economics;
Onevet
OPT, Optimização e Planeamento de Transportes;
Real Vida Seguros;
SINE DIE;
Stratbond Consulting.
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COMPLEMENTO DE REFORMA (FUNDO DE PENSÕES)
O benefício transitou para análise e exequibilidade do Conselho Directivo Nacional Ordem dos Arquitectos. A
OASRN notabiliza-se em esclarecer os restantes órgãos da Ordem dos Arquitectos na importância do “complemento de reforma” na profissão dos arquitectos no futuro.
Em 2017 prosseguiu-se com a prospecção de mercado dos produtos abertos: fundos de pensões.
Protocolo, Ordem dos Arquitectos Secção Regional Norte e a Ageas Seguros
Em 2017 foram negociadas e revistas com a Ageas novas condições tarifárias para o seguro de responsabilidade
civil profissional que os arquitetos podem contratar como reforço da apólice de grupo fechado que a OASRN
oferece aos seus membros. Estas novas condições traduziram-se em reduções na ordem dos -30% face aos
anteriores escalões, tornado o produto mais competitivo e exclusivo para os Arquitectos inscritos na OASRN.
O seguro de responsabilidade civil profissional em nome individual ou em nome do gabinete de arquitetura,
com capitais seguros que variam entre os 125.000€ e os 500.000€, garantido desta forma, danos causados
no desempenho da sua atividade profissional. Este reforço de capital poderá ser efetuado logo que pretenda,
bastando para isso contactar as Linhas Exclusivas para Arquitectos da Ageas Seguros.
http://protocolos.oasrn.org/

CARTÃO DE SAÚDE AGEAS/MÉDIS
Em 2017, ano da consolidação do Cartão de Saúde Ageas/Médis, verificou-se uma franca e expressiva adesão,
tendo-se totalizado 3460 membros com cartões activos. Relativamente ao ano 2016, houve um aumento de
902 cartões de Saúde, que visam conceder aos membros da OASRN benefícios no acesso à saúde.
O cartão de Saúde Ageas/Médis, promovido pela OASRN, trata-se de um cartão gratuito e facultativo, e enquadra-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.
Compreende condições vantajosas, nomeadamente, a Cobertura de Hospitalização (Seguro de Saúde), com
um capital de 5.000,00€ e uma comparticipação de 100% na rede Médis (Franquia anual por pessoa segura de
1.000,00€). Inclui uma Cobertura de 2ª Opinião Médica, ou seja, garantia do prestador ao serviço de segunda
opinião médica prestado por entidade especializada contratada pela Médis, mediante solicitação prévia através
da linha Médis. (serviço incluído na apólice de seguro sem qualquer encargo para os membros).
Este cartão, também dá 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 declaração de Consentimento para a transmissão e tratamento de dados pessoais.
O feedback recebido por parte dos membros, é francamente positivo, referindo-nos que os descontos nas consultas da rede Médis, chegam usualmente, e por vezes ultrapassam os 50% de desconto.
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Estes Protocolos são alargados aos membros, aos estagiários e ao agregado familiar
directo (cônjuges, pais e filhos).

PROTOCOLOS OASRN

ADESÃO - CARTÃO DE SAÚDE AGEAS/MÉDIS DA OASRN

26%
01
02
01 - 2016 | 02 - 2017
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74%

4.APOIO AO MEMBRO
BOLSA DE EMPREGO
Coordenador: Tiago Soares
Assessoria: Sara Azevedo e Nuno César Machado
Em 2017, não foi possível o lançamento do novo site, com as novas inclusões e valências da Bolsa de Emprego,
no entanto foram desenvolvidas procedimentos futuros a adotar, ao nível da imagem, personalização dos
formulários a preencher pelos candidatos, inclusão de Ofertas e Procuras de Emprego/Estágio Internacionais,
criação de campos de pesquisa avançada e da criação de uma nova área para divulgação de ofertas de outros
profissionais especializados, complementares ao exercício da arquitectura.
O serviço da Bolsa de Emprego continua a divulgar a Ofertas e Procuras de Emprego/Estágios na área de arquitectura, tendo em conta os pedidos recebidos por parte dos seus membros arquitectos e/ou das empresas
do sector da construção/arquitectura e à inserção de anúncios de concursos públicos de admissão à função
pública, publicados em Diário da República, para lugares de arquitectos, actualizando diariamente a informação da sua página.

Acções da Bolsa de Emprego, durante o ano de 2017:
-

Procedimentos concursais – 49
Ofertas emprego – 83
Ofertas Estágio – 108
Bolsa de Investigação para arquitectos - 1
Procura Emprego – 20
Procura Estágio - 40

OBJECTIVOS SINTESE
4.1 Protocolos no âmbito da actividade profissional – CONCLUIDO
4.4 Bolsa de Emprego – EM CURSO

ACÇÃO DA BOLSA DE EMPREGO - 2017

13%

16%

07%
0%

28%

36%
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5.INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO

Coordenador: Eva Oliveira
Assessoria: Sofia Jacob
No ano de 2017, começou a receber os primeiros cadernos de candidatura a membro efectivo, que correspondem
às conclusões de processos de inscrição, através de estágio profissional, ao abrigo do 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.
No fim do ano de 2017, destacamos como 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 objectivos
gerais e específicos, do plano de trabalhos, da abordagem, metodologia e dos resultados expectáveis. No
entanto, que de acordo com o determinado no artigo 8.º (Estágio profissional) do Estatuto da Ordem dos
Arquitectos, na redacção 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 no texto 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 profissional, e os profissionais de outros estados que se
inscrevem como membros efectivos têm um valor significativo a pagar com os processos (€295,00 – duzentos
e noventa e cinco euros), ao qual é depois acrescido o valor da quota anual, os profissionais que pretendem a
livre prestação em Portugal não têm qualquer custo a pagar 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 não aconteceu ao longo deste ano.
No corrente ano, o trabalho de esclarecimento e apoio ao Estagiários, Orientadores e Entidades de Acolhimento
foi bastante complexo pois continuou-se a ultrapassar as falhas definindo internamente procedimentos para
minimizar o impacto.
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Apreciação dos Objectivos síntese para 2017:
Revisão Regulamento de Inscrição e Estágio –
Não é possível a apresentação de resultados da colaboração na elaboração deste documento, pois o Conselho
Directivo Nacional apenas iniciou a discussão sobre a alteração ao regulamento;

Acções de Esclarecimento nas Faculdades:
Foi desenvolvida a estratégia de implementação, o formato, consolidação e apuro dos objectivos;
Protocolo com Instituto de Emprego:
De momento não é possível de implementar, compatibilizando-o com o Regulamento de inscrição e Estágio
em vigor;
. pedidos de inscrição a Membro Efectivo através de estágio profissional
316 recebidos
294 aprovados
21 pendentes (aguardam revisão do plano de estágio)
01 arquivado (por não ter sido alterado o plano adequando-o ao estabelecido no Estatuto da Ordem dos
Arquitectos)
3 arquivados (a pedido dos próprios) como profissional de país estrangeiro				
12 aprovados (8 profissionais de outros estados e 4 para prestação de serviços pontual) pedidos de alteração
de estágio
31 pedidos aprovados
01 pedido pendente
208 pedidos de conclusão de estágio		

IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO/PAÍS DE REALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS MEMBROSEXTRAORDINÁRIOS _ESTAGIÁRIOS EM CURSO

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ESTÁGIOS - POR PAÍS
Países
Nº de estagiários

Portugal

Itália

384

01
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Espanha

01

Suíça

Reino
Unido

Bélgica

Índia

08

04

03

01

Dinamarca

01

Holanda

01

Alemanha

02

5.INSCRIÇÃO

PEDIDOS DE INSCRIÇÃO A MEMBRO EFECTIVO

316

294

208

Pedidos
recebidos

Aprovados

Pedidos de
conclusão de
estágio

3
Processos
Arquivados

05 - processos com o prazo de termo ultrapassado de acordo com o CPA arquivados

OBJECTIVOS 2017
5 - Revisão Regulamento de Inscrição e Estágio - colaboração- EM CURSO
5.2 - Acções de Esclarecimento nas Faculdades - EM CURSO
5.3 - Protocolo com Instituto de Emprego - NÃO CONCLUÍDO
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6.FORMAÇÃO
FORMAÇÃO
Vogal: Eva Oliveira
Assessoria da Formação: Sandra Cunha
O volume de formação relativo ao ano de 2017 compreendeu 56 acções de formação implementadas, 680 horas
de formação ministradas e 934 formandos, aproximando-se de 38.000.000 horas de formação.
De forma a haver uma perfeita sintonia entre a formação organizada e disponibilizada anualmente e aquela que
efectivamente é necessária, a Ordem dos Arquitectos desenvolveu em 2017 o Diagnóstico de Necessidades
Formativas, com base numa análise que combina a auscultação de quatro níveis de levantamento de necessidades: análise dos questionários de avaliação da formação, decorrentes das acções de formação desenvolvidas
durante o ano de 2017; análise do contributo dos colaboradores da Ordem dos Arquitectos, que mais de perto
trabalham com as necessidades sentidas na prática pelos membros, e que assenta no acompanhamento da
evolução da regulamentação aplicável e relevante para a actividade dos arquitectos, bem como na indicação
das principais necessidades manifestadas pelos arquitectos; análise das sugestões disponibilizadas por membros ou entidades parceiras, que manifestaram interesse em determinadas acções de formação ou originaram
a apresentação de propostas de formação (que, pela sua natureza, se revestem como um indicador importante
para a concepção de novas acções de formação); análise do levantamento de necessidades a nível nacional,
através da auscultação dos membros efectivos e membros extraordinários da Ordem dos Arquitectos pela via
de um questionário de necessidades formativas online. Este relatório encontra-se disponibilizado aos membros
e ao público em geral através do website da Formação da Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos.

Área 090. Desenvolvimento Pessoal
Acção de formação

Nº de horas

8 horas

Estatuto e Deontologia

Nº Ed. propostas

11

Nº Ed. realizadas

11

Nº de formandos

Avaliação

233

82%

Nº de formandos

Avaliação

Área 581. Arquitectura e Urbanismo
Acção de formação
Projectar com Revit Architecture

Nº de horas

Nº Ed. propostas

Nº Ed. realizadas

30 horas

2

1

14

91%

20 horas

1

0

0

0%

Honorários em Arquitectura

7 horas

4

5

101

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

8 horas

3

0

0

0%

Acessibilidade no Projecto de
Arquitectura – Uma responsabilidade
técnica

7 horas

4

4

73

93%

Direito na Arquitectura

8 horas

4

5

72

92%

Ordenamento do Território e
Urbanismo

16 horas

4

3

39

95%

2015 - nível 1
Projectar com Revit Architecture
2015 - nível 2

90%
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Área 581. Arquitectura e Urbanismo
Acção de formação

Nº Ed. propostas

Nº Ed. realizadas

Nº de formandos

Avaliação

30 horas

0

1

8

98%

Microsoft Project para Arquitectos –
Planeamento e Orçamentação

8 horas

2

0

0

0%

Microsoft Project para Arquitectos –
Acompanhamento de Projectos

8 horas

2

0

0

0%

Introdução ao BIM

Nº de horas

Área 582. Construção Civil e Engenharia Civil
Acção de formação

Nº de horas

Nº Ed. propostas

Nº Ed. realizadas

Nº de formandos

Avaliação

Medições e Orçamentos

32 horas

2

2

25

92%

Desempenho Energético de Edifícios

15 horas

3

1

17

88%

Direcção de Obra

24 horas

3

2

23

90%

Gestão e Fiscalização de Obra

21 horas

2

2

35

88%

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

8 horas

4

3

48

85%

Reabilitação de Estruturas de Madeira

8 horas

4

4

71

92%

Reabilitação de Estruturas de
Alvenaria

8 horas

4

2

40

87%

Reabilitação de Estruturas Betão
Armado e Metálicas

8 horas

4

3

42

89%

Acústica de Edifícios em Contexto de
Projecto

15 horas

4

0

0

0%

Curso de Especialização em Acústica
de Edifícios

65 horas

1

1

8

89%

8 horas

0

2

23

95%

Termografia
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Área 862. Higiene e Segurança no Trabalho
Acção de formação

Nº Ed. propostas

Nº Ed. realizadas

Nº de formandos

Avaliação

8 horas

2

1

5

89%

Curso de Elaboração de projecto de
Segurança Contra Incêndio 2.ª, 3.ª e
4.ª categoria de risco

128 horas

1

0

0

0%

Integração da Segurança Contra
Incêndio na Concepção Arquitectónica
de Edifícios

18 horas

0

1

8

92%

Elaboração de uma ficha de Segurança
Contra Incêndios 1.ª categoria de risco

Nº de horas

Sessão de Esclarecimento
01/06/2017
Introdução ao BIM

Carga horária
1 horas

Nº de inscritos
39

OBJECTIVOS SINTESE
6.1 -Implementação de novos programas de formação - CONCLUÍDO
6.1 - Bolsa de Formadores- CONCLUÍDO
6.1 - Reestruturação da gestão da Formação - CONCLUÍDO
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7.PRÁTICA PROFISSIONAL
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 e entre outros continuaram a ser fortemente
solicitadas pelos membros. Nas diversas formas de atendimento, o enquadramento de respostas prestadas com
o apoio do Assessor jurídico continua a ser uma peça essencial neste serviço. Ao longo de 2017 foram registadas 1754 consultas neste serviço, destacamos que 182 consultas realizadas sobre deontologia profissional e
1554 consultas relativas à prática profissional e 189 consultas de Apoio Jurídico.
7.2 CONSULTAS DE PAOIO JURÍDICO E PRÁTICA PROFISSIONAL
Os temas mais recorrentes nos pedidos de esclarecimento do apoio à Prática Profissional e Apoio Jurídico
foram: acessibilidades, direito de autor, dúvidas sobre a aplicação e interpretação de legislação, entre outros.
- 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 10 anos e ainda subsistem muitos dúvidas. Continuando também a existirem interpretações divergentes, entre técnicos, Câmaras
Municipais, Instituto Nacional de Reabilitação e OASRN.
- Lei nº 41/2015 de 3 de Junho - estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício da actividade da construção,
e revoga o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro. – Com a entrada em vigor da Lei dos “alvarás”, o Arquitecto
não pode conferir capacidade técnica a empresas com alvarás de empreiteiro de obras públicas, que incluam a
1ª subcategoria (estruturas e elementos de betão) da 1ª categoria de obra (Edifícios e Património Construído),
independentemente da classe de obra. Esta situação está a por em causa as funções de muitos colegas e a dar
preferência a técnicos como os ATAE, condutor de obra e pedreiro.
- Remunerações – os membros têm enviado para conhecimentos da OASRN, informação relativa a ofertas de
emprego/ trabalho na área da arquitectura, onde estão a ser apresentadas remunerações que não são compatíveis com a qualificação profissional de um arquitecto, servindo de mote para uma actuação e posicionamento público da OASRN
- Questões relacionadas com Deontologia Profissional, nomeadamente sobre a substituição de um Colega
numa tarefa. – De realçar um cuidado crescente por parte dos membros em cumprir o deveres deontológicos
nas relações profissionais com os Colegas e na salvaguarda das questões de Direitos de Autor.
A consulta diária do Diário da República Electrónico (DRE), 1º e 2º série, foi mantida, bem como a constante
actualização de toda a legislação, dos temas mais relevantes para o exercício da profissão de arquitectura no
site da OASRN. Foi mantido o apoio directo e permanente à Presidência da OASRN, em assuntos relacionados
com a prática profissional, análise e aplicação de legislação.
7.3 CONSULTAS DE APOIO JURÍDICO
A Consulta de Apoio Jurídico Via Skype foi lançado em Setembro. A OASRN concretiza assim um projecto que
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permite uma maior descentralização e proximidade aos seus membros e às suas necessidades na impossibilidade de se deslocarem à consulta de forma presencial.
Foi mantido o apoio directo e permanente à Presidência da OASRN, em assuntos relacionados com a prática
profissional, análise e aplicação de legislação, especialmente, à 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.
7.4 PROMOÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
Neste ano o Pelouro do Apoio à Prática esteve ainda envolvido:
7.4.1 – Na actualização da brochura “Trabalhar com um Arquitecto”, com lançamento;
7.4.2 – Análise de propostas e ferramentas técnicas para implementação de um novo motor de busca dedicado
à legislação que facilite a pesquisa por projecto:
7.4.3 - Na recolha de informação necessária para desenvolver uma Uniformização de Procedimentos junta das
Câmaras Municipais, encontra-se ainda em desenvolvimento;
7.4.4 - Associou-se à iniciativa da petição pública “Vamos salvar o Edifício da Panreal – Projecto Nadir Afonso
em Vila Real” no qual reclamava a necessidade de preservação do edifício da Panificadora de Vila Real, construída em 1965 e da autoria do Arquitectos Nadir Afonso, seu único projecto construído.
7.5 PARCERIAS INSTITUCIONAIS
Das acções presenciais em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados na prática profissional.
7.5.1 A OASRN presente, no evento “Azeméis é social” - II roteiro pela Diferença, sob o tema “Como fazer da Cidade um espaço de Igualdade”, por convite da Sra. Vereadora da Acção Social – Dra. Gracinda Leal, da Câmara
Municipal de Oliveira de Azeméis.
7.5.2 - Na parceria com o Porto4Ageing contribuindo para o desenvolvimento de acções de promoção da qualidade de vida da população sénior na cidade, no âmbito da intervenção no espaço edificado;
OBJECTIVOS SÍNTESE
- Melhorar o tempo de resposta às questões solicitadas pelos membros - CONCLUÍDO
- Actualização e divulgação da legislação referente à prática profissional - CONCLUÍDO
- Implementar a Descentralização das Consultas de Apoio Jurídico via Skype - CONCLUÍDO
- Criar e disponibilizar, Brochuras/Guias de apoio ao exercício da profissão - CONCLUÍDO
- Implementar novo site da OASRN, um motor de busca dedicado à legislação - EM CURSO
- Realizar acções presenciais em entidades externas sobre assuntos mais relevantes abordados
na prática profissional - EM CURSO
- Desenvolver de iniciativas sobre temas da prática profissional - EM CURSO
- Recolha de informação necessária para desenvolvimento de uma Uniformização de Procedimentos
junto das Câmaras - EM CURSO
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QUADRO SÍNTESE COM AS CONSULTAS REGISTADAS EM 2017 NO SERVIÇO DA
PRÁTICA PROFISSIONAL:

182
Deontologia
Profissional

1383
Prática
Profissional

189
Consultas e dúvidas jurídicas

1754

Total de Consultas 2017

PRÁTICA PROFISSIONAL

10h-17h
Horário de
atendimento
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8.ENCOMENDA
ENCOMENDA
Coordenadores: António Laúndes e Cláudia Antunes
Assessoria: Sara Azevedo e Helena Almeida
Foi mantida a consulta do Diário da República electrónico e a análise dos processos de concursos que se
enquadram no exercício da arquitectura e na área geográfica da OASRN, bem como, realizada a respectiva
divulgação, nos seus meios de comunicação.
O Pelouro da Encomenda, na sequência da análise daqueles procedimentos, e nos casos em que tal se justificou,
interveio junto das respectivas entidades adjudicantes, através do envio de informação escrita com alerta para
as desconformidades detectadas, e informou os seus membros, através da divulgação de comunicados, nos
seus meios de comunicação.
Como forma de promover a transparência na contratação pública, a igualdade de oportunidades a todos os seus
membros e a valorização da profissão de arquitecto, a OASRN, ao longo do ano transacto, realizou reuniões
com algumas entidades adjudicantes da sua área geográfica, no sentido de as sensibilizar e as incentivar ao
lançamento de concursos de concepção, em detrimento de outros procedimentos, os quais deram origem à
adjudicação dos seus serviços de Apoio Técnico e/ou Assessoria Técnica na organização de concursos.
O Pelouro da Encomenda manteve ainda o acompanhamento e a monitorização dos Prémios de Arquitectura
e Urbanismo, promovidos na área de intervenção da OASRN, para alguns dos quais foi convidado a designar
elementos de júri, tendo, nessa sequência, procedido à revisão dos seus regulamentos.
A OASRN continuou a prestar o apoio técnico aos seus membros, através de e-mail, contacto telefónico, ou
presencialmente nas suas instalações, no esclarecimento de questões relativas a procedimentos de contratação
pública, com ou sem o seu apoio.
Das acções desenvolvidas em 2017 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
15 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 - 2
Na sequência da análise realizada aos processos dos concursos públicos, que se enquadravam no exercício da
arquitectura e na área geográfica do Norte, a OASRN enviou informação escrita a 2 (duas) entidades adjudicantes,
com alerta para as desconformidades detectadas, e informou os seus membros, através da emissão de
2 Comunicados, divulgados no sítio na OASRN.
- Concurso Público de Concepção “Museu da Língua Portuguesa”, promovido pela Câmara Municipal de
Bragança;
- Concurso Público de Concepção “Percursos Pedonais - Ligações Mecanizadas (Miragaia. Palácio de
Cristal. Virtudes)”, promovido pela Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E.M.
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8.1.3 Assessoria Técnica da OASRN
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:
- Concurso Público de Concepção (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 (Concluído);
Designação de Jurados pela OASRN:
Elemento efectivo – Arq. Fernando Guimarães Correia
Elemento suplente – Arq. Alberto Dias Ribeiro.
- 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 (Concluído);
Designação de Jurados pela OASRN:
Elemento efectivo - Arq. Álvaro Leite Siza Vieira
Elemento suplente - Arq. Jorge Garcia Pereira
- Concurso público de Concepção para a elaboração do projecto de criação da praça da vila de Manteigas,

promovido pela Câmara Municipal de Manteigas (em curso);
- Concurso Público de Concepção para a “Criação de Mobiliário Urbano, em granito”, promovido pelo
Município de Vila Pouca de Aguiar (pendente);
- Concurso Público de Concepção para a “Revitalização da Praça Luís de Camões, Guarda”, promovido pela
Câmara Municipal da Guarda (pendente);
- Concurso Público de Concepção para a “Valorização Urbanística da Diagonal da Trofa”, promovido pela
Câmara Municipal da Trofa (em curso);
- Concurso Público de Concepção para a “Cobertura, Museu e Acessos da Vila Romana do Rabaçal, Penela”,
promovido pela Câmara Municipal de Penela (em curso);
8.1.4 Apoio Técnico da OASRN
Durante o ano de 2017, o Pelouro da Encomenda prestou o seguinte serviço de Apoio Técnico:
- Concurso Público de Concepção para a elaboração do projecto de Requalificação e Musealização da
Casa do Passal”, promovido pela Câmara Municipal de Carregal do Sal, lançado em D.R. n.º 139, de 20 de Julho
de 2017 (Concluído);
Designação de Jurados pela OASRN:
Elemento efectivo - Arq. Luís Miguel Freitas Figueira da Silva
Elemento suplente - Arq. Inês da Silva Pimentel
8.1.5 Outros Concursos
Para além dos concursos acima mencionados, os serviços do Pelouro da Encomenda procederam à análise dos
concursos que se seguem, alguns dos quais foram alvo de divulgação nos meios de comunicação da OASRN:
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- “IV Concurso SIKA ACADEMY”, promovido pela SIKA PORTUGAL, S.A. – Produtos, Construção e Indústria,
S.A..
Após análise do Regulamento do concurso, foi enviado ofício à entidade organizadora, solicitando esclarecimentos
e sugerindo a sua reformulação.
- Concurso internacional “inShelter SB-Lab + Students 2017 Award, promovido pela Associação Green Lines
Institute.
Na sequência do convite apresentado para integrar a composição do júri do Concurso, o Pelouro da Encomenda,
após análise do Regulamento, enviou ofício à entidade organizadora, solicitando esclarecimentos e sugerindo
a sua reformulação.

- Concurso de Arquitectura - Desafios Urbanos’17, promovido pelo portal Espaço Arquitectura.
Após análise do Regulamento do concurso, foi enviado ofício à entidade organizadora, sugerindo a sua
reformulação.
8.2 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA
8.2.1 Prémios organizados pela OASRN
- Prémio Fernando Távora | 13ª Edição
Apoio na revisão do Regulamento e na elaboração de respostas aos pedidos de esclarecimento.
- Prémio “Outro Prisma” |4ª Edição
Apoio na revisão do Regulamento.
- Prémios Arquétipo | 1ª edição
Apoio na elaboração do Regulamento.
Designação de Jurados pela OASRN:
Elemento efectivo - Arq. Adalberto Dias
Elemento suplente - Arq. Henrique Marques
8.2.2. Prémios com Apoio Técnico da OASRN
No decorrer do ano de 2017, o Pelouro da Encomenda analisou os regulamentos dos Prémios seguintes, tendo,
posteriormente, procedido à designação de elementos de júri e à divulgação do lançamento e dos resultados,
nos meios de comunicação da OASRN:
- Prémio Municipal de Arquitectura Diogo Castilho, promovido pela Câmara Municipal de Coimbra
Designação de Júri em representação da OASRN: Arq. Ilya Pierre Nicolas Semionoff;
- Prémio de Arquitectura do Douro 2016/2017, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Norte (CCDRN-N), através da Missão Douro
Designação de Júri em representação da OASRN: Arq. Cláudia Costa Santos;
- Prémio João de Almada, promovido pela Câmara Municipal do Porto
Designação de Júri em representação da OASRN: Arq. Tiago do Vale
- Prémio de Arquitectura Januário Godinho, promovido pela Câmara Municipal de Famalicão
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Designação de Júri em representação da OASRN: Arq. Joana Ilhão Moreira de Carvalho
8.2.3 Outros Prémios
- Prémio Concreta Under 40, promovido pela Exponor
O Pelouro da Encomenda procedeu à análise do seu Regulamento, tendo entretanto enviado uma informação
escrita à entidade promotora, sugerindo a sua reformulação.
- Prémio Urban Obras, promovido pela URBAN OBRAS
Na sequência do pedido de apoio ao Prémio URBAN OBRAS, o Pelouro da Encomenda procedeu à análise
do seu Regulamento, tendo entretanto enviado uma informação escrita à entidade promotora, sugerindo a
marcação de uma reunião no sentido de avaliar uma possível colaboração.
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.

8.4 APOIO À PRESIDÊNCIA
- Construção da nova maternidade de Coimbra
Análise das notícias publicadas sobre a autorização dada pelo Ministério da Saúde para o início da construção
da nova maternidade de Coimbra e sobre a intenção do CHUC em avançar “com o lançamento do concurso
internacional para o projecto de arquitectura” e, na sequência daquelas notícias, envio de um ofício ao Presidente
do Conselho de Administração do CHUC, no sentido da OASRN prestar o seu apoio e disponibilidade na
efectivação desse procedimento concursal.

- Reabilitação do Cineteatro de Caracas, Oliveira de Azeméis
Tendo em conta as notícias publicadas sobre a Reabilitação do Cineteatro de Caracas, em que foi anunciado
que o Município de Oliveira de Azeméis desafiou “dois arquitectos oliveirenses a apresentar projectos de
requalificação”, foi enviado ofício ao Presidente da Câmara de Oliveira de Azeméis, solicitando esclarecimentos
sobre o real procedimento adoptado para o desenvolvimento daquele processo, no sentido de esclarecer
devidamente os membros da OASRN.
- Concurso de Ideias para elaboração do projecto de construção de uma ponte internacional para peões

e bicicletas sobre o rio Minho, entre o Espaço Fortaleza, em Goian-Tomiño (Espanha) e o Parque de Lazer
do Castelinho, em Vila Nova de Cerveira (Portugal).
Na sequência do convite apresentado, por parte da entidade adjudicante, ao Conselho Directivo Nacional da
Ordem dos Arquitectos, para integrar o júri do presente concurso, foi solicitado ao Pelouro da Encomenda da
OASRN uma análise às peças procedimentais. Apesar do Pelouro da Encomenda da OASRN não se encontrar
tecnicamente habilitado a pronunciar-se sobre um procedimento regido pelo direito espanhol, realizou uma
breve análise às peças do concurso, tendo manifestado a sua opinião ao Conselho Directivo Regional do Norte
que, entretanto, a fez chegar ao CDN.
8.5 OUTRAS INICIATIVAS/ ASSUNTOS

- Novo Código dos Contratos Públicos
Análise da proposta de revisão do Código dos Contratos Públicos e apresentação, ao Conselho Directivo
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Nacional da Ordem dos Arquitectos, dos contributos de melhoria ao diploma.
Participação das assessoras do Pelouro da Encomenda em formações, designadamente, no Workshop – Sessões
práticas de registo de procedimentos no Portal Base (11 de Outubro) no IMPIC, e no Roadshow de apresentação
das alterações ao Código dos Contratos Públicos (3 Novembro), realizado no Auditório da FEUP, no Porto.
Divulgação de Comunicado, no site da OASRN, relativo à publicação do novo Código dos Contractos Públicos, através da publicação do Decreto-Lei 111-B/2017, de 31 de Agosto de 2017.

- Criação de plataforma única da Encomenda
Com o intuito de se gerar uma comunicação directa, imediata e interactiva com o seu membro, na encomenda
pública e privada, a CDRN, a CDRS e o CDN foram reunindo ao longo do ano de 2017, com o intuito de criar
uma plataforma única da encomenda, com uma linguagem comum, que agregue e potencie a optimização das
funcionalidades de todas as ferramentas existentes.

- Comunicados e Orientações Técnicas do IMPIC, sobre Contratação pública
Análise de Comunicados e Orientações Técnicas do IMPIC, sobre a Contratação pública.
Divulgação de Comunicado no site da OASRN, relativo ao facto da plataforma electrónica de contratação
pública PORTUGALGOV não se encontrar autorizada a exercer a sua actividade em Portugal, UMA VEZ que
não se encontra credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS), nem licenciada pelo IMPIC.

- Programa de Bolsas de Investigação – Fundação da Juventude
Revisão do Regulamento da 3ª edição do Programa de Bolsas de Investigação “Cidade e Património
Arquitectónico do Século XX: 1910-1999”, promovido pela Fundação da Juventude, em parceria com a
OASRN.

- Feira Concreta 2017, Exponor
Enquanto apoio ao Pelouro do Norte 41.º, o Pelouro da Encomenda esteve presente nas primeiras reuniões
realizadas com os responsáveis da Feria Concreta 2017, para análise da futura participação da OASRN na
próxima edição.

- Câmara Municipal de Guimarães
A pedido da Câmara Municipal de Guimarães, o Pelouro da Encomenda realizou uma reunião com técnicos
daquele Município, para apresentação dos seus serviços.

- Apoio ao Aprovisionamento
Apoio ao Aprovisionamento da OASRN, através da análise de peças de procedimento e da inserção de
informação no Portal Base, relativa aos seguintes Ajustes Directos, efectivados pela OASRN.

- Criação da Bolsa de jurados
O processo encontra-se em desenvolvimento.
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Cumprimento dos Objectivos Síntese do plano de actividades de 2017:
- Contínua análise de concursos públicos desde que se enquadre no âmbito da arquitectura e inseridos na
área geográfica SRN. Alertar as entidades adjudicantes em casos de detecção de irregularidades e caso se
justifique, comunicar aos membros dessas irregularidades _CONCLUIDO
- Redefinir uma estratégia de maior aproximação aos municípios_ CONCLUIDO
- Incentivo à premiação na arquitectura e urbanismo junto de entidades externas _ em curso
- Criação de bolsa de jurados (concursos e prémios) em curso
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COMUNICAÇÃO
Coordenador: Pedro Rocha Vinagreiro
Assessoria: Isabel Santos Silva
Em 2017 a acção primordial do Pelouro da Comunicação da OSRN passou por manter a presença diária
nas redes sociais e continuar o caminho da aproximação aos membros e sociedade em geral, elevando os
números de seguidores e respeitar o objectivo traçado em 2014; a estruturação dos meios, forma e dinâmica
da informação veiculada pela OA SRN à sociedade, de forma a ampliar o seu alcance, impacto e influência em
assuntos de relevância para a Arquitectura e para os Arquitectos.
A relevância e prioridade de assuntos relevantes para os arquitectos e para a profissão, e o apoio na
implementação e comunicação de outras iniciativas da SRN levaram à opção que certos projectos fossem
aprofundados técnica e conceptualmente para implantação a breve trecho e que outros não fossem
implementados devido ao custo oportunidade associado.
LISTAGEM DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PELOURO DA COMUNICAÇÃO:

» Actualizar as bases de dados através da melhoria da versão do iPortal.
» 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 programação.

» 25 Mensageiros
Limpeza da base de dados
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702

Eleições OA Triénio 2017/2019 - 17-01-2017
Eleições | Resultados triénio 2017-2019 - 30-01-2017
CONVITE | Tomada de Posse Órgãos Sociais, triénio de 2017/2019- 06-02-2017
Cerimónia de Tomada de Posse SRN triénio de 2017/2019 - 15-02-2017
Emprego, Vaga assessor/a para Pelouro da Formação - 22-02-2017
Ofertas de emprego- 13-03-2017
Sessão Técnica, Archiwood by Banema®- 21-03-2017
Prémio Fernando Távora, vencedor da 12ª edição - 28-03-2017
Eliana Sousa Santos vence Prémio Fernando Távora 12ª Edição - 13-04-2017
Comunicado, Concurso Público de Concepção, Percursos Pedonais - Ligações Mecanizadas- 27-04-2017
PORTUGALGOV não está autorizada a exercer a sua actividade em Portugal- 15-05-2017
SONDAGEM, Projecto de Lei 495/XIII - 31-05-2017
Sessão de Esclarecimento Directiva - 13-06-2017
Arquitectos Voluntários de Apoio a Emergências - 29-06-2017
Comunicado, Novos valores da Formação Contínua- 07-07-2017
Votação do Projecto de Lei n.º 495/XIII - 22-07-2017
Novo Serviço: Consulta de Apoio Jurídico via Skype - 05-09-2017
Arquitectos na Feira Concreta 2017 - Inscrições abertas - 13-09-2017
Arquitectura ao serviço da comunidade - 21-09-2017
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703
705
704
706
707
708

ARQ OUT 2017 | Mês da Arquitectura - 12-10-2017
Orçamento Participativo da Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos - 30-10-2017
COMUNICADO do Conselho Directivo Regional Norte da OA - 30-10-2017
CANDIDATURAS | Núcleos de Aveiro, Braga e Viseu - 08-11-2017
Prémios ARQuétipo | 1ª edição - 05-12-2017
Workshops gratuitos “Vamos Procurar a Arquitectura” - 18-12-2017

» Campanha de divulgação Cartão de Saúde Ageas
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no site Protocolos
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Visitas Guiadas à OASRN (mensal)
Recepção e confirmação de inscrições; agendamento;
Criação de formulário on-line de inscrições;
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no site oasrn e
Norte41;
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).
Registo fotográfico da visita

» Ciclo de Debates a propósito da Revisão do PDM
do Porto
Criação de formulário on-line de inscrições;
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no site oasrn
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).
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» Pelouro da Formação (criação de nova imagem
para cursos de especialização) - Acústica de
Edifícios)
Criação de Micro-site;
Criação de formulário on-line de inscrições;
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no micro-site
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Pelouro da Formação (criação de nova imagem
para cursos de especialização) - BIM
Criação de Micro-site;
Criação de formulário on-line de inscrições;
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no micro-site
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Livraria On-line
- Criação de logotipo
- Criação de imagem gráfica
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
- Criação de micro-site
- Criação de formulário de compra/encomenda de livros
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Pelouro da Formação Micro-site;
Criação, desenvolvimento e reestruturação da nova
página do Pelouro da Formação dando seguimento à
nova politica e organização do plano formativo.
Criação de formulário on-line de inscrições.
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» Pelouro dos Protocolos
Actualização de conteúdos no site dos acordos protocolares realizados
Divulgação em massa (mensageiro; redes sociais)

» Sondagem projecto de lei 495/XIII
Criação de sondagem on-line
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).
Divulgação de resultados.

» Desenhar por Palavras
- Criação de imagem gráfica
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa das propostas recepcionadas
(mensageiro; redes sociais).

» Sessões de esclarecimento, Projecto de Lei 495/XIII
-Criação de imagem gráfica
-Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
de 7 Sessões – Porto, Viseu, Mirandela, Aveiro, Viana do
Castelo, Braga e Coimbra (cartaz, banner, etc.)
-Divulgação em massa (mailing; mensageiro; redes sociais).
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» Campanha “Trabalhe com um arquitecto”
Criação de imagem gráfica
Desdobramento de imagem gráfica e impressão de
cartaz
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais)

» Bolsa de Arquitectos
- Criação de imagem gráfica
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa das propostas recepcionadas
(mensageiro; redes sociais).

» Novo Serviço: Consulta de Apoio Jurídico via
Skype
- Criação de imagem gráfica
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa das propostas recepcionadas
(mensageiro; redes sociais).

»A Ageas Seguros disponibiliza-lhe um serviço
novo e exclusivo
- Criação de Cartaz
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (banner, etc.)
- Divulgação em massa das propostas recepcionadas (mensageiro; redes sociais).
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» Arquitectos na Feira' Concreta 2017
- Recepção e confirmação de inscrições; agendamento;
- Criação de micro-site
- Criação de formulário on-line de inscrições;
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
- Gestão e actualização de conteúdos no site oasrn e
Norte41;
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Praça do Arquitecto
Criação de imagem gráfica
Vídeo de apresentação
Criação de micro-site
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

“Vamos Procurar a Arquitectura”
- Readaptação de Cartaz para 2017
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Gestão e actualização de conteúdos no site oasrn
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» 1 ano OASRN
Criação de imagem gráfica
Criação e divulgação de vídeo
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).
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» CONVERSAS SOBRE DEONTOLOGIA
Criação de imagem gráfica
Criação de formulário on-line de inscrições;
Criação de micro-site
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).

» Boas festas 2017
Criação de imagem gráfica
Vídeo de apresentação
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes sociais).

» Criação de layout de divulgação para a prática
profissional
Editais, concursos, comunicados, convocatórias e
informações

» OASRN novamente presente na Feira do Livro
do Porto
SET'17 | Jardins do Palácio de Cristal | Porto
Readaptação de imagem gráfica
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
Criação de sinalética promocional
Divulgação em massa (mensageiro; redes sociais).
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» Imagem de divulgação de Concursos | Divulgação
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mensageiro; redes sociais).

» Arquitectura ao serviço da comunidade
7 Propostas Estratégicas para as Autárquicas
Comunicado
Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
Divulgação em massa (mensageiro; redes sociais).

» Diagnóstico de Necessidades de Formação OASRN.OASRS
Levantamento de necessidades formativas com o objectivo de averiguar os interesses e as necessidades
formativas dos membros
- Criação de imagem gráfica
- Criação de questionário on-line
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
sociais).

» Lançamento do OPA 2017- Orçamento Participativo
da OASRN
- Criação de imagem gráfica
- Criação de micro-site
- Criação de formulário de envio de propostas on-line
- Gestão e actualização de conteúdos no micro-site
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação
(cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro; redes
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» Sessão técnica 'Tecnologia Viva na Arquitectura'
- Readaptação de imagem gráfica
- Criação de micro-site
- Criação de formulário de inscrição on-line
- Gestão e actualização de conteúdos no microsite
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro;
redes sociais).
» Processo eleitoral dos Núcleos
- Readaptação de imagem gráfica
- Gestão e actualização de conteúdos no microsite
- Desdobramento de imagem gráfica para divulgação (cartaz, banner, etc.)
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro;
redes sociais).

» Jantar de natal
- Criação de imagem gráfica (cartaz)
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro;
redes sociais).

» Prémios ARQuétipo | 1ª edição
- Divulgação em massa (mailings; mensageiro;
redes sociais).
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» TURISMO ARQUITECTÓNICO
Foi realizada uma análise de mercado com reuniões
com diversas empresas relacionadas com o
pretendido. Neste momento não foi possível chegar à
implementação da actividade por falta de mercado,
deste modo a actividade será restruturada até se
encontrar a melhor solução
» 69 - COMUNICADOS / MAILINGS

20-12-2017

Comunicado | Núcleo de Arquitectos da Região de
Coimbra

18-12-2017

25-10-2017
Bolsa Avae - Assinatura do Protocolo de Cooperação

24-10-2017
Exposição | Outro Prisma – Arquitectura, Luz e
Sombra | Inauguração 25 de Outubro

20-10-2017
Bolsa Arquitectos Voluntários de Apoio a
Emergências – AVAE

18-10-2017

"Vamos Procurar a Arquitectura" - workshops para
crianças | 20 e 21.Dezembro.2017, Sede da OASRN

Lançamento do OPA - Orçamento Participativo da
OASRN

15-12-2017

17-10-2017

CONVITE | Tomada de Posse do Núcleo de
Arquitectos da Região de Aveiro

15-12-2017

COMUNICADO do Conselho Directivo Regional Norte
da OA solidariedade com as populações afectadas
pelos incêndios

CONVITE | Tomada de Posse do Núcleo de
Arquitectos da Região de Braga

17-10-2017

11-12-2017

ADIAMENTO SESSÕES – VISEU, MIRANDELA e
AVEIRO | Projecto de Lei 495/XIII

COMUNICADO OASRN | Pela defesa dos direitos dos
Arquitectos

07-12-2017

Actualização de Moradas no Portal Dos Arquitectos

06-12-2017

Jantar de Natal para os membros da OASRN

21-11-2017

Informação OASRN | Cancelamento do cartão de
saúde Ageas/Médis

07-11-2017

CONVITE | OASRN e a CONCRETA

08-11-2017

Sessão técnica “Tecnologia Viva na Arquitectura”

08-11-2017

Mesturas III - Encontros Internacionais de
Arquitectura Portugal-Galiza | 9, 16, 23 de Novembro
de 2017 | Pontevedra, Ourense, Vigo

25-10-2017

Eleições dos Núcleos da Secção Regional do Norte –
Esclarecimento

29-09-2017
Conferência do Prémio Fernando Távora | 2 de
Outubro de 2017

29-09-2017
OASRN na Feira Concreta 2017

28-09-2017
ARQ OUT 2017 6ª edição | Mês da Arquitectura |
Programação

27-09-2017
OASRN na Feira Concreta 2017 | Últimas inscrições
“Arquitectos na Feira

26-09-2017
Prémio Fernando Távora | Conf. por Eliana Santos,
vencedora da 12ª edição/ Lanç. da 13ª edição | 2
Outubro, 22h, Salão Nobre da C. M. Matosinhos

29-06-2017
3ª Sessão de Esclarecimento, Projecto de Lei 495/XIII
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12-07-2017
5ª Sessão de Esclarecimento Projecto de Lei 495/XIII

13-07-2017
7ª Sessão de Esclarecimento Projecto de Lei 495/
XIII_AVEIRO

02-02-2017
12ª edição do Prémio Fernando Távora | Candidaturas
até 06 FEV'17

16-02-2017

Regional do Norte, triénio de 2017/2019

23-05-2017
Convocatória Assembleia Ordinária OASRN, 20h30,
25 de Maio de 2017

07-02-2017
Convocatória para a Tomada de Posse como
membro dos novos Órgãos Sociais da Secção
Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos, eleitos
para o triénio 2017/2019

Exposição 'Actors of Urban Change 2015-2017'

19-09-2017

27-06-201

Diagnóstico de Necessidades de Formação OASRN .
OASRS

Petição "Arquitectura por Arquitectos”

03-04-2017

Activação_Cartão de Saúde Ageas/Médis

Eliana Sousa Santos vence 12ª Edição do Prémio
Fernando Távora

27-06-2017

05-01-2017

01-03-2017

Arquitectos Voluntários de Apoio a Emergências |
#AVAE

Esclarecimento_Recepção de carta Ageas/Médis de
17 DEZ'16

21-09-2017

19-04-2017

Arquitectura ao serviço da comunidade | 7 Propostas
Estratégicas para as Autárquicas 2017

Formação OASRN | Acústica De Edifícios Em
Contexto De Projecto

10-07-2017

15-09-2017

ARQUITECTURA por ARQUITECTOS

Informação aos membros OASRN + OASRS

07-2017

03-01-2017

Comunicado do Presidente do Conselho Directivo
Nacional I Votação do Projecto de Lei n.º 495/XIII na
Assembleia da República

10-01-2017

Informação OASRN | Novo Regulamento de Quotas

Convite | Tomada de Posse Órgãos Sociais da Secção
Regional do Norte, triénio de 2017/2019

Iniciativas a decorrer na OASRN
- Eleições 2017/2019 - Debate dos Candidatos À OA |
Programação
-Conferência ‘O Ensino da Arquitectura – Teoria/
História’
-Conversas Sobre Deontologia
-O Direito À Cidade ‘ Ciclo de Debates a Propósito da
Revisão do PDM do Porto’

06-02-2017

17-01-2017

07-02-2017
Convite | Tomada de Posse Órgãos Sociais da Secção
Regional do Norte, triénio de 2017/2019

09-02-2017

Convite | Tomada de Posse Órgãos Sociais da Secção
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28-06-2017
Mensagem do Presidente da Ordem dos Arquitectos

26-05-2017
“Temos os deveres da europa de 2017, e querem
impor-nos os direitos de Portugal de 1973”
Arquitectos contra O Projecto de Lei 495/XIII
Arquitectura só com Arquitectos

18-05-2017
STEEL TALK "Reabilitação urbana - Solução
Construção Metálica" | 27.Maio.2017, Sábado, 15h00

13-01-2017
Votação para Os Órgãos Sociais Nacionais e
Regionais da OA: de 16 A 20 de Jan'17

29-05-2017
Nota de imprensa OASRN | Arquitectos Contra
O Projecto de LEI 495/XIII, Arquitectura só com
Arquitectos

02-02-2017
O Direito à Cidade - Urbanismo Bioclimático | 4
FEV'17 | 15h00 | OASRN

20-09-2017
OASRN | Jornadas Europeias do Património 2017 22.Setembro.2017, 6ª feira, 18h30, Sede da OASRN

14-03-2017
Sessão Técnica | Archiwood by Banema®

25-08-2017
OASRN, Apoio Jurídico via Skype

30-03-2017
Prémio Fernando Távora | Anúncio do Vencedor/
Conferência, Nuno Mateus | 3 ABR'17 | Salão Nobre,
C. M. Matosinhos

29-03-2017
Prémio Fernando Távora, 12ª Edição | Anúncio do
Vencedor | Conferência

30-05-2017
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO INTRODUÇÃO AO
BIM

08-05-2017
Sessão Técnica | Archiwood by Banema®
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OBJECTIVOS SINTESE
9.1 Jornal UGGU/ Outro Prisma – EM CURSO
9.2 Reformulação Site - EM CURSO
9.3 Reformulação do mensageiro – EM CURSO
9.5.1 Campanha Arquitectura Portuguesa – NÃO CUMPRIDO
9.5.2 Turismo Arquitectónico - NÃO CUMPRIDO

SITE OASRN

22331
visitantes
únicos

42887
número de
visitas

65218
número de
páginas
visitadas

SITE OASRN | Páginas/ URL mais visitadas, Top 10

299 páginas diferentes
/apoio.php
/home.php
/bolsa_oferta.php
/formacao.php
/comunicacao.php
/cultura.ohp
/bolsa.php
/concursos/php
/contactos.php
/outros visitantes
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Acesso
26661
19720
12260
8691
6089
4216
7779
4084
3838
27524

Dimensão Média
112.57 KB
52.37 KB
104.17 KB
58.06 KB
46.00 KB
45.02 KB
53.38 KB
90.70 KB
48.23 KB
82.91 KB
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REDES SOCIAIS

| MENSAGEIRO |

9.481 9.807 10.110

8.000 8.105

Subscritores
Ano

1/1000

Seguidores
2013

2014

2015

2016

2017

1/1000

Ano

668

765

2013

2014

1.100 1.205 1.304
2015

2016

198
5.391 5.846

71

2.012 2.587
Seguidores

04

Ano

2013

97

2017

208

130

Subscritores
2014

2015

2016

2017

Ano

2013

2014

2015

2016

2017
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11.406
9.882
8.748

7.709

4.646
+3.063

+1.039

+1.134

+1.524

N. Gostos

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

Facebook | Número de Likes

2017

Jan

Fev

Mar

Abr

9.882
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Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

dez

11.406
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CULTURA
Coordenador: Eduardo Queiroga
Assessoria: Adriana Castro
No ano de 2017, a actividade do Pelouro da Cultura foi reflexo de uma crescente interacção com a Sociedade, os
Arquitectos e outros actores do sector da construção, assumindo as iniciativas tanto na sede da OASRN como
noutras latitudes, como espaços de confluência, de reflexão e de discussão das temáticas fundamentais ligadas
à Arquitectura, numa lógica de transversal e multidisciplinar.
Com respeito do pressuposto descentralizador que guia a actividade da Cultura , que tal como noutras iniciativas
da OASRN, aposta na desmaterialização de meios para vencer as distâncias físicas, foi concluído o projecto da
Livraria On-line, que possibilita a todos os Arquitectos e interessados no tema a possibilidade de conhecer e
adquirir as publicações especializadas que se encontram na Livraria na sede da OASRN.
Quanto às iniciativas já realizadas no passado, tais como o Prémio Távora, a Recepção aos Novos Membros,
Jornadas Internacionais de Arquitectura, entre outras, foi dada continuidade às mesmas numa perspectiva
evolutiva das necessidades e desafios subjacentes a cada actividade.
DESCRIÇÃO DA EVOLUÇÃO SEGUINDO OS PONTOS DO PLANO DE 2017:
10.1 Cerimónia de Recepção aos Novos Membros - CONCLUÍDO
10.2Comemorações do Dia Mundial da Arquitectura
10.2.1 Prémio Fernando Távora - CONCLUÍDO
10.2.2 ARQ OUT - CONCLUÍDO
10.3 Exposição ‘Outro Prisma’ - CONCLUÍDO
10.4 Sessões Técnicas - CONCLUÍDO
10.5 JIA – Jornadas Internacionais de Arquitectura - NÃO CONCLUÍDO
10.6 Mesturas - Encontros Internacionais de Arquitectura Portugal-Galiza - CONCLUÍDO
10.7 Desenhar por Palavras - CONCLUÍDO
10.8 Exposição “Vamos Procurar a Arquitetcura” - NÃO CONCLUÍDO (não foi lançada nova edição da acção de
sensibilização junto das escolas)
10.9 Exposições pelos municípios da área de actuação da OASRN - NÃO CONCLUÍDO (optou-se por realizar
esta actividade em parceria com os Núcleos em 2018.)
10.10 Livraria - CONCLUÍDO
10.11 Biblioteca - EM CURSO
10.12 Centro Documental – EM CURSO
OBJECTIVOS SÍNTESE 2017:
10.2.2 ARQ OUT – Mês da Arquitectura - CONCLUÍDO
10.5 JIA – Jornadas Internacionais de Arquitectura: Não executado (foram estabelecidos contactos, tendo-se
optado por adiar esta iniciativa para o ano de 2018) - EM CURSO
10.10 Livraria - CONCLUÍDO
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INICIATIVAS REALIZADAS EM 2017:
EXPOSIÇÃO 'ACTORS OF URBAN CHANGE 20152017'
17 de Fevereiro a 11 de Março de 2017
Sede da OASRN, Porto
‘Actors of Urban Change’ é um programa criado
pela Robert Bosch Stiftung em cooperação com a
organização MitOst e.V.. O programa mobiliza equipas
intersectoriais por toda a Europa, com o intuito de
fomentar a sua participação na criação e transformação
das sociedades urbanas em que vivemos. Em parceria
com a OASRN, e com coordenação da equipa de
projecto local, o programa ‘Actors of Urban Change’
apresentou uma exposição na Sede da OASRN. No
dia da inauguração da exposição, decorreu um debate
“Urban Change Talk” sobre urbanismo DoItYourself/
DoItTogether.
Co-organização: Robert Bosch Stiftung; MitOst e.V..
Parceria: OASRN
O DIREITO À CIDADE

Ciclo de debates a propósito da revisão do PDM do
Porto
15 de Outubro'16-25 de Março'17, Sábados, 15h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 120 (aproximadamente)
Encerramento da iniciativa “O Direito à Cidade Ciclo de debates a propósito da revisão do PDM do
Porto”, onde forma abordadas matérias de urbanismo,
ecologia e participação pública, no âmbito da iminente
revisão do Plano Director Municipal do Porto. Os
debates decorreram entre Outubro de 2016 e Março
de 2017, contando com oradores das áreas política,
académico-científica e profissional.
14 de Janeiro de 2017, 15h00
Mobilidade e Transportes
Assistência: 52
4 de Fevereiro de 2017, 15h00
Urbanismo bioclimático
Assistência: 45

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
79

10.CULTURA

11 de Março de 2017, 15h00
Gestão de resíduos urbanos
Assistência: 30 (aproximadamente)
25 de Março de 2017, 15h00
Cidade sustentável: ambiente, sociedade, economia
Assistência: 40 (aproximadamente)
PRÉMIO FERNANDO TÁVORA

Anúncio do Vencedor da 12ª edição
Conferência por Nuno Mateus
3 de Abril de 2017, segunda-feira, 22h00
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Assistência: 50 (aproximadamente)
No dia 3 de Abril de 2017 foi anunciado o Vencedor
da 12ª edição do Prémio Fernando Távora: arquitecta
Eliana Sousa Santos, com a proposta “Branco a Branco
- White salts, white sands”.
Na sessão estiveram presentes os elementos do Júri
desta edição: artista urbano Alexandre Farto (Vhils);
arquitectos Florindo Belo Marques, Nuno Mateus e
Marta Fernandes; Dr. Victor Branco (designado pela
família do Arquitecto Fernando Távora).
Eliana Santos propôs um roteiro pelo deserto norteamericano, explorando a essência das artes chãs nas
suas diversas vertentes: económica, ética e estética.
O roteiro da viagem começa na extensão branca do
Bonneville Salt Flats (Utah, E.U.A.), percorre o Arizona
e termina numa outra extensão branca, em White
Sands (Novo México).
Organização: OASRN
Parceria: Câmara Municipal de Matosinhos; Casa da
Arquitectura
CERIMÓNIA DE RECEPÇÃO AOS NOVOS MEMBROS
DA OA
28 de Abril de 2017, sexta-feira, 21h30
Mosteiro de São Bento da Vitória, Porto
Assistência: 220 (aproximadamente)
No dia 28 de Abril de 2017, sexta-feira, a partir das
21h30, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto,
decorreu mais um edição da Cerimónia de Recepção
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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 2016 iniciaram a sua vida associativa.
Organização: OASRN; CDN
DESENHAR POR PALAVRAS
22 de Maio a 15 de Dezembro de 2017
Continuidade da iniciativa “Desenhar por Palavras”,
desafiando os membros da OASRN a partilharem
conhecimentos, experiências, reflexões e opiniões
através da submissão de artigos de opinião. O tema é
único: Arquitectura.
Organização: OASRN
SESSÕES TÉCNICAS ARCHIWOOD BY BANEMA®
Quintas-feiras, 18h30
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
"Pedra Acrílica Hi-Macs®: desafios na hora de projectar"
23 de Março de 2017, quinta-feira, 18h30
Assistência: 53

Sessão técnica sobre aplicabilidade do produto HIMACS®, um painel sólido de pedra acrílica, não poroso,
termomoldável e resistente ao fogo.
Oradores: arquitectos Jose Manuel Sanz, Miguel
Ribeiro; Oscar Zarzoso (LG Hausys Regional Manager).

Sessão Técnica #03
"Projectos com Madeiras Termicamente Modificadas,
Lunawood®"
11 de Maio de 2017, quinta-feira, 18h30
Assistência: 52
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Sessão técnica dedicada ao projecto, aplicação
e
características
das
madeiras
modificadas
termicamente. Oradores: arquitectos Manuel Maria
Reis e Nuno Lacerda Lopes; Ulla Viitasalo (Lunawood®
Area Manager).

Sessão Técnica #04
"Accoya: Madeiras Modificadas por Acetilação"
8 de Junho de 2017, quinta-feira, 18h30
Assistência: 50
Sessão de apresentação da madeira Accoya®, que
reúne uma técnica de modificação de madeira
tecnologicamente patenteada: a acetilação.
Oradores:
Engenheiro Jorge Gonçalves Branco,
arquitecto Miguel Alonso Flamarique e John Alexander
(Director da Accoya).
STEEL TALK “REABILITAÇÃO URBANA – SOLUÇÃO
CONSTRUÇÃO METÁLICA”
27 de Maio de 2017, Sábado, 15h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 40
No âmbito do projecto Portugal Steel, uma iniciativa
da CMM - Associação Portuguesa da Construção
Metálica e Mista, a OASRN e a CMM organizaram a
Steel Talk Reabilitação urbana – Solução Construção
Metálica, que decorreu no dia 27 de Maio, Sábado, às
15h00, na Sede da OASRN.
As Steel Talks são um conjunto de conferências
promovidas no âmbito do projecto Portugal Steel,
marca registada da CMM – Associação Portuguesa de
Construção Metálica e Mista.
Direccionadas para os todos os intervenientes e
profissionais do sector, as conferências Steel Talks
procuram demonstrar o contributo da construção
metálica para o desafio da Reabilitação urbana
e debater as potencialidades do uso do aço na
arquitectura, convidando os mais prestigiados
arquitectos nacionais a apresentarem conferências de
divulgação da sua obra e produção teórica.
Oradores: Eng. António Pedro (Metalogalva); Arq.
Manuel Roque (Pitágoras Group); Eng. Sérgio Mártires
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(Betar Consultores); Arq. Adriana Floret
PROJECTO DE LEI 495/XIII - SESSÕES DE
ESCLARECIMENTO
JUNHO E JULHO DE 2017
A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos
promoveu um ciclo de Sessões de Esclarecimento
sobre o Projecto de Lei 495/XIII, que propõe uma
alteração à Lei nº 40/2015, permitindo atribuir a
um grupo restrito de Engenheiros Civis o direito de
elaborarem, em território nacional, projectos de
arquitectura.
17 de Junho, Sábado, 21h30
Sede da OASRN, Porto
26 de Junho, 2ª feira, 18h30
Sala Couto Viana - Biblioteca Municipal de Viana do
Castelo
29 de Junho, 5ª feira, 18h30
Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
10 de Julho, 2ª feira, 18h30
Centro Cultural de Mirandela
12 de Julho, 4ª feira, 18h30
Museu Nacional Grão Vasco, Viseu
13 de Julho, 5ª feira, 18h30
Espaço NARC Perto, Coimbra
14 de Julho, 6ª feira, 18h30
Auditório da Biblioteca Municipal de Aveiro
Entrada livre, sujeita à lotação da sala.
OPEN HOUSE
01 de Julho de 2017, Sábado, 10h00-18h00
Sede da OASRN, Porto
Assistência: 120
A Nova Sede da OASRN foi um dos 60 espaços
visitáveis no âmbito da 3ª edição House Porto, 2017.
O Edifício esteve aberto ao público no dia 1 de Julho,
Sábado, entre as 10h00 e as 17h00. As duas primeiras
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visitas da manhã foram orientada pelo arq. Rui Neto,
do atelier autor do projecto - NPS Arquitectos.
Organizado e produzido pela Casa da ArquitecturaCentro Português de Arquitectura, o Open House
Porto 2017 foi comissariado pelos arquitectos Paula
Santos e Ivo Poças Martins.
Entrada livre. Acesso às visitas sem marcação, por
ordem de chegada.
Organização: Casa da Arquitectura-Centro Português
de Arquitectura
MY OWN PRIVATE PHOSPHENES-PATRIMÓNIOS
IMAGINADOS
1 de Julho a 11 de Agosto de 2017
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), a exposição foi apresentada na Sede da OASRN.
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
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ARQ OUT | MÊS DA ARQUITECTURA 2017
6ª edição
Mês de Outubro de 2017
Lançamento da 6ª 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.
A edição de 2017 integrou 26 iniciativas.
Coordenação da edição: OASRN
JORNADAS EUROPEIAS DO PATRIMÓNIO 2017
“Património e Natureza”
22 de Setembro de 2017, sexta-feira, 18h30
Sede da OASRN
Participantes: 10
A OASRN associou-se às Jornadas Europeias do
Património 2017-JPE, que decorreram de 22 a 24 de
Setembro de 2017, organizando uma sessão no dia 22
de Setembro nas suas instalações.
Este ano as JEP tiveram por tem “Património e
Natureza”, propondo explorar a importância da
relação entre as pessoas, as comunidades, os lugares
e a sua História, mostrando como o património e a
natureza se cruzam nas suas diferentes expressões mais urbanas ou mais rurais - e para a necessidade de
preservar e valorizar esta relação, fundamental para a
qualidade da vida, para a qualificação do território e
para o reforço de identidades.
Procurando responder a esta temática, a OASRN
convidou para o arquitecto Nuno Martins Melo
a apresentar o projecto Passadiços do Paiva,
recentemente distinguido como o Prémio Nacional
de Arquitectura em Madeira 2017, e os arquitectos
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Henrique Marques e Rui Dinis, do atelier Spaceworkers,
para falarem sobre o projecto do Centro de
Interpretação da Rota do Românico em Lousada.
Entrada livre, sujeita à lotação da sala.
Organização da sessão: OASRN
Coordenação das JEP em Portugal: DGPC – Direcção
Geral do Património Cultural
PRÉMIO FERNANDO TÁVORA

Conferência da vencedora da 12ª edição, Eliana
Sousa Santos
Lançamento da 13ª edição
2 de Outubro de 2017, 2ª feira, 22h00
Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
Assistência: 70 (aproximadamente)
Eliana Sousa Santos, vencedora da 12ª edição do
Prémio Fernando Távora, apresentou a conferência
“América Deserta: Paisagem, Arte e Arquitectura do
Sudoeste Americano”, dando a conhecer a viagem
de investigação que realizou pelo deserto norteamericano, desde Bonneville Salt Flats (Utah),
passando pelo Arizona e terminando em White Sands
(Novo México).
Com esta viagem Eliana Sousa Santos pretendeu
explorar a essência das artes chãs nas suas diversas
vertentes: económica, ética e estética.
A sessão assinalou também o lançamento da 13ª
edição do Prémio, tendo sido divulgados os novos
elementos do Júri, que será constituído pelos
Professores Doutores Manuel Sobrinho Simões, José
Gomes Fernandes e Carlos Prata; pelo arquitecto
Nuno Sousa e por Benedita Sequeira Pinto, neta do
arquitecto Fernando Távora.
MESTURAS III - ENCONTROS INTERNACIONAIS DE
ARQUITECTURA PORTUGAL-GALIZA
9, 16 e 23 de Novembro, quintas-feiras
Pontevedra, Ourense, Vigo
A Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitectos
(OASRN) e as delegações de Vigo, Pontevedra e
Ourense do Colégio Oficial de Arquitectos da Galiza
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(COAG) organizam a 3ª edição da iniciativa “Mesturas,
Encontros Internacionais de Arquitectura GaliciaPortugal”.
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 9, 16 e 23 de Novembro nas cidades
de Pontevedra, Ourense e Vigo, contando com a
participação de destacados arquitectos portugueses
que levaram uma ampla visão sobre a situação da
arquitectura em Portugal.
Oradores: Spaceworkers; Mário Sequeira (AZOSequeira Arquitectos Associados); Cerejeira Fontes
Architects;
Correia-Ragazzi
Arquitectos;
Nuno
Valentim; José Mateus (ARX)
Entrada livre, sujeita à lotação da sala.
Organização: COAG - Delegações de Vigo, Pontevedra
e Ourense; OASRN
Comissariado: Tiago do Vale Arquitectos; Santos-Mera
Arquitectos
Apresentação da programação 2018
19 de Outubro de 2017, 5ª feira, 18h30
Sede da OASRN
Assistência: 17
Acção de captação de apoios, junto de empresas,
para a programação da OASRN para o ano de 2018.
EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
CONCURSO “OUTRO PRISMA – ARQUITECTURA, LUZ
E SOMBRA” - 3ª EDIÇÃO
25 de Outubro a 24 de Novembro de 2017
Sede da OASRN
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Inauguração: 25 de Outubro, 4ª feira, 18h30
Visitantes: 221
Exposição Outro Prisma – Arquitectura Luz e Sombra,
que reúne uma selecção das fotografias apresentadas
no âmbito da 3ª edição deste Concurso, que decorreu
de 26 de Setembro a 25 de Dezembro de 2016 no
Instagram da OASNR - https://instagram.com/oasrn.
O júri da 3ª edição, composto pelo Dr. Bernardino
Castro, Director do Centro Português de Fotografia,
pelo jornalista Luís Octávio Costa (P3), pelo
designer Diogo Lage, vencedor da 2ª edição, e pelos
arquitectos Pedro da Rocha Vinagreiro e Renato
Costa (representantes da OASRN), destacou a grande
participação de arquitectos, fotógrafos, designers e
outros amantes da fotografia. A qualidade das imagens
presentes a concurso bem como a participação vinda
de todos os cantos do mundo foi também evidenciada
pelo júri.
O primeiro Prémio, no valor de 500 euros, foi atribuído
a Sofia Catarina Dourado Pereira (@ssofiacatarina),
com a fotografia “Vista da Faculdade de Arquitectura
de Lisboa”. Foram ainda atribuídas duas menções
honrosas: “Fondazione Prada”, de Daniel de Castro
Lopes (@ddcastor), e “Fachada Lateral em Alenquer”,
de Miguel Filipe Silva Ferreira (@ferreiramiguelfilipe).
Entrada livre.
JANTAR DE NATAL OASRN
15 de Dezembro de 2017, 6ª feira, 20h30
Sede da OASRN
Inscrições: 30
Visando estimular o convívio entre os seus membros
e incentivar a participação destes na vida associativa,
a OASRN organizou novamente um jantar de Natal,
que decorreu a 15 de Dezembro, sexta-feira, na Sede
da OASRN.
Inscrição paga.
VAMOS PROCURAR A ARQUITECTURA

Workshops para crianças dos 5 aos 12 anos
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20 e 21 de Dezembro de 2017
14h30-16h00/16h30-18h00
Sede da OASRN
Participantes: 18
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.
Inscrição obrigatória.
Apoio institucional
Exposição "Paris n'est pas Moscu”
Exposição itinerante que se pretende mostrar o
trabalho e ambiente vivido no atelier de Le Corbusier
durante o processo de concepção dos seus projectos
em Moscovo: Ville Radieuse, Centrosoyuz e Palácio
dos Soviets.
REHAB 2017 - 3rd International Conference on
Preservation, Maintenance and Rehabilitation of
Historical Buildings and Structures (14 a 16 de Junho,
Braga), organizado pelo Green Lines Institut
SB-LAB - International Conference on Advances on
Sustainable Cities and Buildings Development (15 a 1
de Novembro, Porto), também organizado pelo Green
Lines Institut
VI
Jornadas
dedicadas
à
Reabilitação
de
Infraestruturas e de Edifícios (RIE 2017), organizadas
pela Universidade Lusófona do Porto, decorridas no
dia 25 de Maio de 2017.
Circo de Ideias: Declaração de Apoio Institucional no
âmbito da candidatura ao programa de Apoio Directo
Pontual – Edição 2017, promovido pela Direcção-Geral
das Artes.
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Fundação da Juventude: Carta Conforto ao projecto
“Espalha Talentos/ Talents Spread Out”, no âmbito do
programa de candidaturas do SIAC Internacionalização.
Associação Cityscopio: Carta de Apoio ao projecto
Scopio Editions: Arquitectura, Arte e Imagem (AAI):
Duelo / Dueto Series, para efeitos de candidatura
ao Programa de Apoio Sustentado-Cruzamentos
Disciplinares (modalidade bienal), promovido pela da
DGArtes.
Apoio à divulgação
Granifair: Feira Internacional de Granito (28 de Abril,
Centro Multimeios de Espinho), organizada pela
Câmara Municipal de Espinho, Uninorte – União
Cooperativa Polivalente da Região Norte e Cooperativa
dos Pedreiros
Doação do acervo do Arq. Octávio Lixa Filgueiras à
Fundação Marques da Silva (Colóquio, assinatura do
contrato de doação do acervo e exposição "Octávio
Lixa Filgueiras: o Habitat da Modernidade"), 18 de
Abril, na FIMS
IV Encontro Nacional de Estudantes de Arquitectura
– ENEA IV, organizado pelo Núcleo de Estudantes de
Arquitectura da Universidade do Minho e que decorreu
na Escola de Arquitectura da Universidade do Minho,
em Guimarães, de 25 a 28 de Maio, reunindo estudantes
de todo o país.
Conferência “STEREOTOMY: history new research and
design”, apresentada por Giuseppe Fallacara a 14 de
Junho, 18h30, Sala Plana da Faculdade de Arquitectura
da Universidade do Porto e organizada por mesma
Faculdade.
“Picolé com Tectos: Ideias sobre a mesa” (1 a 30 de
Junho 2017, Sala de Exposições do Teatro de Vila Real)
LIVRARIA DA OASRN
A OASRN esteve representada pelo segundo ano
consecutivo na Feira do Livro do Porto, que decorreu
nos Jardins do Palácio de Cristal, na Avenida das Tílias
entre os dias 1 a 17 de Setembro 2017.
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Conforme anunciou a CMP, a Feira do Livro recebeu
a visita de 285 mil pessoas, e a OASRN disponibilizou
publicações próprias e outras 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 concebida a criação de uma Livraria online, onde
se podem disponibilizar publicações na área da
arquitectura, permitindo dessa forma, aceder a um
catálogo e efectuar compras via internet, realizar o
pagamento por transferência bancária e receber as
publicações via postal.
BIBLIOTECA
Deu-se início aos trabalhos inerentes à implementação
da Biblioteca da OASRN, incidindo na adopção de
prioridades e critérios de organização das colecções
especializadas em arquitectura. Começamos o
tratamento técnico-documental dos documentos, com
o objectivo de tornar possível o acesso à informação.
A Biblioteca da OASRN foi contemplada com livros e
periódicos na área de especialização da arquitectura,
tendo recebido ofertas e doações. 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, numa primeira fase, iniciaram-se os
trabalhos em 2017 na Biblioteca, ficando definido que
o acervo do Centro Documental será tratado em 2018.
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CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE

Presidente: Pedro Parreira
Assessoria: Filipa Paiva
Durante o ano de 2017, e como resultado das eleições para os órgãos sociais da OASRN, o Conselho de Disciplina
Regional Norte (CRDn) entrou em funções com uma composição diferente da do mandato anterior.
Durante o ano transato, no cumprimento das suas competências estatutárias, o CRDn reuniu onze (11) vezes.
Foram abertos trinta e dois (32) processos, dos quais vinte e quatro (24) relativos a participações efectuadas
por entidades externas à OA, três (3) relativos a participações efectuadas pelo Conselho Directivo Regional do
Norte, quatro (4) destes trataram-se de pedidos de esclarecimentos e um (1) pedido de mediação.
Destes processos, e no que diz respeito ao respectivo objecto, a maioria das participações, tiveram como
objecto mau profissionalismo no exercício da profissão, reunindo 22% das participações, 16% das participações
foram apresentadas tendo como objecto falsas declarações em termos de responsabilidade, com a mesma
percentagem, incompatibilidade e/ou impedimentos no desempenho da actividade profissional e ainda, outros
motivos, categoria atribuída a participações mais genéricas, com a mesma percentagem; 12% das denúncias
tiveram como objecto a sucessão a colegas numa tarefa sem contacto prévio; e por fim, 9% das participações
estiveram relacionadas ou com mau desempenho profissional no serviço público ou com o desrespeito dos
direitos de autor.
No que respeita às matérias dos pedidos de esclarecimentos solicitados junto deste Conselho estas dizem
respeito: dois dos pareceres estão relacionados com a posição do Conselho relativamente a incompatibilidades/
impedimentos no desempenho da profissão, um acerca dos procedimentos considerados suficientes para
sucessão a um colega numa tarefa e um outro, relacionado com a questão da protecção deontológica dos
direitos de autor.
No gráfico, está representada esta informação relativa aos principais objectos nas denúncias/queixas/
participações efectuadas junto deste Conselho
Durante o ano de 2017, o CDRn emitiu vinte e quatro (24) acórdãos finais em procedimentos disciplinares.
Daquelas decisões finais, treze (13) foram de arquivamento, cinco (5) foram de aplicação da pena de advertência,
duas (2) foi de aplicação de pena de repreensão registada, três (3) de aplicação de pena de suspensão e uma (1)
de dispensa de pena. Neste período, foram interpostos três (3) recursos das decisões proferidas pelo CRD(n).
Actualmente, estão a correr termos pelo CDRn trinta e oito (38) processos.
Sempre que entendeu oportuno ou lhe foi solicitado, o Conselho de Disciplina Regional do Norte reuniu com o
congénere da Secção Regional do Sul e com o Conselho de Disciplina Nacional e, bem assim, com o Conselho
Directivo Regional do Norte para a discussão e colaboração em matérias e iniciativas relacionadas com as suas
competências.
NOTA: O presente Relatório de Actividades irá ser ractificado em reunião do CDRn em 22 de Março de 2018.
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Mau desempenho de serviço 9%

Mau profissionalismo 22%
Suspeita de desrespeito
dos direitos de Autor 9%

Sucessão a colega sem
contacto prévio 12%
Outros motivos 16%

Imcompatibilidade/Impedimentos
16%
Falsas declarações em termos de
responsabilidade 16%

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
94

CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO NORTE
PROCESSOS

32

Processos

24

1

3

entidades
externas à OA

4

pedidos de
mediação

CDRN

pedidos de
esclarecimentos

24

acórdãos finais em procedimentos disciplinares

13

2

foram de
arquivamento

pena de
repreensão
registada

3
pena de
suspensão

5
pena de
advertência

22% 16% 12% 16% 9%
mau
profissionalismo

incompatibilidades/
impedimentos

sucessão a
colega sem
contacto
prévio

falsas
declarações
termo de

1

mau
desempenho ao
serviço público

dispensa de
pena

9% 16%
desrespeito de
direitos de autor

outros
motivos

38

a decorrer

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
95

NÚCLEOS

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
96

NÚCLEOS

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE BRAGA (NARB)

Presidente: Maria Filomena Carvalho Ferreira
Vogais: Nuno Miguel Dias de Araújo; Marta Isabel Vilarinho Alves de Freitas; Manuel José Vieira Ferreira; Luís
Filipe de Oliveira Abreu
Suplentes: Renata Manuel de Figueiredo Palhares; Paula Cristina Ribeiro Feio dos Santos
No âmbito do calendário de actividades planeado para o ano 2017, o Núcleo
de Arquitectos da Região de Braga vem por este meio remeter o relatório de
actividades relativo ao ano de 2017.
Em 2017 o NARB, dentro do seu campo de actuação, deu continuidade às Tertúlias Temáticas “Arquitectos à
Mesa”, onde obteve sempre sala cheia e pedidos de inscrição via redes sociais que se registaram como “sold
out”. Estas iniciativas tiveram lugar à mesa de jantar, com início às 19 horas com uma sucinta apresentação dos
convidados seguida da sua intervenção, que terminava entre as 20h30 e as 21h00, hora em que era servido o
jantar. Ao longo do jantar era alimentado o debate com a colocação de algumas questões aos oradores, sempre
em ambiente descontraído. Estas Tertúlias são sempre uma oportunidade de confraternização, aproximação e
convívio entre os colegas do distrito e entre estes e a OA.
O NARB organizou um evento no de 11 Abril 2017, uma Sessão Técnica NARB sobre o tema “O Conceito Passive
House”, realizado na Casa do Conhecimento, Vila Verde – Braga; o início esteve agendado para as 18h30 e o
acesso era livre, mediante inscrição prévia para controlo do espaço do auditório e da visita ao edifício promovido
pela acção desenvolvida; o objectivo foi a apresentação de conceitos, produtos ou novas soluções técnicas com
o intuito de actualização de conhecimentos dos membros da OA no distrito; estreitar laços entre os arquitectos
e engenheiros e estabelecer uma rede de contactos que possa ser útil no desenvolvimento da nossa actividade
profissional. Unir esforços na organização de eventos e tomadas de posição com a delegação distrital de Braga
da Ordem dos Engenheiros que gravitem em torno de problemáticas comuns a ambos os profissionais; promover
a partilha de saberes. A comunicação ficou a cargo do convidado, João Gavião, da Associação Passive House;
teve como destinatários Arquitectos e Engenheiros de todo o distrito de Braga; a organização esteve a cargo
do Núcleo de Arquitectos da Região de Braga / OA como apoio da Câmara Municipal de Vila verde e Casa do
Conhecimento, tendo como parceiros a delegação distrital de Braga da Ordem dos Engenheiros. Passive House
é um conceito construtivo que define um padrão que é eficiente, sob o ponto de vista energético, confortável,
economicamente acessível e sustentável. A Passive House é uma solução testada e com provas dadas, na
construção nova e na reabilitação, e que responde à obrigatoriedade dos NZEB – edifícios com necessidades
quase nulas de energia. A recepção teve início às 18h00m com entrega de documentação e precedida de uma
visita ao edifício da Casa do Conhecimento, projecto do Arquitecto Eduardo Souto Moura. Esta actividade
registou um número de presenças que rondou as 70 entre membros OA e outros.
A 3 de Maio organizou-se e promoveu-se um evento que pretendeu dar continuidade aos trabalhos anteriores,
como faz nota da publicação em jornal regional «Em Outubro de 2015, um grupo de 70 arquitectos do
distrito de Braga reuniu-se à mesa em mais uma tertúlia “Arquitectos à Mesa”, para escutar o Arquitecto Nuno
Lacerda falar do desafio e da oportunidade BIM (Building Information Modeling – Modelagem de Informações
da Construção). No contexto das inúmeras vantagens desta metodologia colaborativa e comunicativa, e do
actual enquadramento legislativo em Portugal que veio alterar profundamente o panorama dos projectos; a
metodologia BIM apresenta-se-nos hoje, não mais como uma opção, mas como o caminho e a oportunidade
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de nos afirmarmos pelo rigor e enquanto elementos chave em todo o processo de implementação e gestão
da plataforma BIM. Dada a relevância deste assunto na Indústria da Arquitectura, Engenharia e construção, a
próxima Sessão Técnica organizada pelo Núcleo de Arquitectos da Região de Braga da Secção Regional Norte
da Ordem dos Arquitectos, em parceria com a Delegação Distrital de Braga da Ordem dos Engenheiros, será
inteiramente dedicada à apresentação da tecnologia BIM. Esta sessão terá lugar no auditório da Biblioteca
Lúcio Craveiro da Silva, já na próxima terça-feira, dia 3 de Maio, a partir das 18h00. A inscrição é gratuita mas
obrigatória e limitada à capacidade do Espaço. Contamos com a sua presença! Atentamente, NARB"».
O evento de 03 de Maio de 2017, uma Sessão Técnica NARB - Reabilitar de Forma Integrada, foi realizada na Casa
do Professor – Braga, com participação gratuita mediante inscrição prévia e a iniciar pelas 19h00, tinha como
objectivo a apresentação de conceitos, produtos ou novas soluções técnicas com o intuito de actualização de
conhecimentos dos membros da OA no distrito; estreitar laços entre os arquitectos e engenheiros e estabelecer
uma rede de contactos que possa ser útil no desenvolvimento da nossa actividade profissional. Unir esforços na
organização de eventos e tomadas de posição com a delegação distrital de Braga da Ordem dos Engenheiros
que gravitem em torno de problemáticas comuns a ambos os profissionais; promover a partilha de saberes,
foram convidados como comunicantes: Ana Martinho e Sofia Teodósio da Robbialac, teve como destinatários:
Arquitectos e Engenheiros de todo o distrito de Braga, a organização esteve a cargo do Núcleo de Arquitectos
da Região de Braga com o apoio da OA e teve como parceiros a delegação distrital de Braga da Ordem dos
Engenheiros. No conjunto das obras apresentas foi dado enfoque ao caso da reabilitação das fachadas da
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. A recepção teve início às 19h00m com um pequeno
Welcome Coffee oferta das Tintas Robbialac, seguida da intervenção das oradoras com encerramento previsto
para as 20h15m.
Esta actividade registou um número de presenças que rondou as 70 entre membros OA e outros.

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2017
98

NÚCLEOS

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE AVEIRO (NAAV)
Presidente: Rui Miguel Almeida Fidalgo Ventura
Vogais: João Nuno Henriques de Medeiros Greno; João Luís de Couto Castelo; Luís Miguel de Lima Ferreira
Carvalho Oliveira; Bruno Armando Gomes Marques
Suplentes: Diogo Coelho Lacerda Machado; Nelson Joaquim Leite Resende
Durante o ano de 2017, o NAAV não promoveu actividades de promoção e divulgação da arquitectura por se
encontrar inactivo.

NÚCLEO DE ARQUITECTOS DA REGIÃO DE VISEU (NARV)
Presidente: Álvaro José Amaral Pereira 18061
Vogais: Fernando Manuel Rodrigues de Melo; André Soares Oliveira; Joana Isabel da Cruz Pereira; Rafael Morgado Marques Cordeiro;
Suplentes: Fernando José Paiva da Silva; Luís Pedro Paiva Ferreira Seixas

Conferência com o professor Carlos Fiolhais entre as diferentes ordens profissionais “O verdadeiro e o
Belo_ A estética na ciência e tecnologia”
Local: Teatro Viriato_ Viseu
Data: realizada a 17 de Fevereiro de 2017
Jardins efémeros edição VI coorganização de conferencias e exposições sobre o tema central do
festival.
Local: Viseu
Data: Junho 2017
Ciclo de Cinema, Parceria com o Cineclube ( a propósito das Comemorações do dia Mundial da
Arquitectura)
Local: Cineclub
Data: Outubro 2017
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NÚCLEO DOS ARQUITECTOS DA REGIÃO DE COIMBRA (NARC)
Presidente: Fátima Lourenço
Vogais: Hugo Tocha de Carvalho, Susana Mexia Lobo, Nuno Soares; Nuno Serafim da Cruz
Suplentes: Ana Tavares e Alexandre Cardoso
1 – ESPAÇO NARC
Instalado na Rua Visconde da Luz, 25, em Coimbra, o Espaço NARC +Perto desenvolveu ao longo do ano
de 2017 as funções de Espaço Expositivo, a Loja de Arquitectura , a Sede do NARC, Espaço Formativo, de
encontros e debates públicos.
Com horário de abertura de terça a quinta das 17 h às 19h, complementado por outros horários mediante
iniciativas agendadas, a abertura do Espaço NARC +Perto esteve sempre condicionada à disponibilidade dos
membros que compõem este secretariado, em modo voluntariado.
Este projecto foi concretizado pela vontade de promover a imagem da Ordem dos Arquitectos na Região de
Coimbra e de mudança no paradigma da relação entre a Ordem, os seus membros e a sociedade, nas relações
de maior proximidade entre a arquitectura e a cidade.
Cumprimos os nossos objectivos aos quais nos propusemos enquanto secretariado do Núcleo de Arquitectos
da Região de Coimbra, criando relações de proximidade e uma maior visibilidade da Ordem dos Arquitectos.
2 – FORMAÇÃO DOS MEMBROS

A ) CICLO DE VISITAS GUIADAS
Este ciclo de formações tem como objectivo promover obras de arquitectura com visitas guiadas com o autor
do projecto, sempre que possível, no sentido de se promover uma relação de maior envolvimento entre os
participantes e a obra a visitar. Este ciclo de formações pode ainda ser promovido por empresas, que pretendam
criar workshops de mostra de produto, assumindo desta forma todos os encargos necessários para à realização
das Visitas Técnicas + Visitas de Autor.

A.1) - VISITA Colégio da Trindade I Aires Mateus | 11 de Fevereiro 2017
O NARC realizou com o apoio da Universidade de Coimbra, mais uma acção do Ciclo “Visita Guiada de Autor”
à obra do Colégio da Trindade / Casa da Jurisprudência dos arquitectos Aires Mateus, com a presença do
arquitecto César Cerqueira do Gabinete para as Novas Instalações da UC, com participação gratuita, onde
recebemos cerca de 50 inscritos, membros e sociedade civil que também têm mostrado interesse na participação
nestas acções.

A.2) - Visita de Autor às Estufas Tropicais do Jardim Botânico | João Mendes Ribeiro |4 Março
Com o apoio da Universidade de Coimbra, e na presença do Arquitecto João Mendes Ribeiro, o NARC organizou
mais uma “Visita Guiada” à premiada obra de João Mendes Ribeiro, as Estufas Tropicais do Jardim Botânico,
com participação gratuita de mais 50 inscritos.

A.3) - VISITA TÉCNICA + VISITA DE AUTOR | Velódromo Nacional Anadia Arq Rui Rosmaninho e
SANINDUSA |17 Novembro 2017
Foi realizado com o Apoio da SANINDUSA e da Câmara Municipal de Anadia, mais uma “Visita Técnica + Visita
Guiada” ao CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE ANADIA com o Arq Rui Rosmaninho. Reunimos cerca de 40
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inscritos numa iniciativa gratuita para os membros que tiveram oportunidade de visitar as instalações das várias
fabricas da SANINDUSA garantindo desta forma um maior conhecimento técnico de producto.

B ) WORKSHOP TÉCNICO
Com o objectivo de criar formações técnicas de mostra de produto para os membros da Ordem dos Arquitectos,
esta iniciativa tinha como resultado criar receita para as despesas do NARC. Uma vez que as entidades se
manifestavam interessadas na promoção dos seus produtos, o NARC promovia encontros de arquitectos
patrocinadas pelas empresas.
Para além das iniciativas realizadas, foram ainda feitos outros contactos, nomeadamente KAR Tintas, que
cedo demonstrou o seu interesse neste Workshop mostra de produto em Coimbra, mas foi condicionada a sua
participação pela OASRN.

B.1) - WORKSHOP TÉCNICO |Espaço NARC +Perto | VALADARES | 6 Fevereiro 2017
O NARC promoveu o WORKSHOP TÉCNICO Mostra de Produto às quintas no Espaço NARC +Perto. iniciando este
ciclo com a VALADARES Original Bathrooms, com a apresentação do HighCer, um novo material cerâmico com
propriedades notáveis a nível de desempenho – antiderrapante, ultrarresistente, hidrorrepelente e impermeável.
Com a apresentação Sr Eng. Rocha Ferreira, responsável do producto, acompanhado pelo Técnico Miguel
Gonçalves. Esta iniciativa gratuita para os membros e tem um número limitado de 12 arquitectos participantes.

B.2) - WORKSHOP TÉCNICO | Espaço NARC +Perto | Umbelino Monteiro |30 Março 2017
O NARC realizou o WORKSHOP TÉCNICO Mostra de Produto às quintas no Espaço NARC +Perto. desta vez
com a UMBELINO MONTEIRO - Coberturas para a vida, com a apresentação da solução UM-RENOVAR. Com a
apresentação de Pedro Lourenço - Responsável técnico do produto e Luís Pinto, técnico comercial esta iniciativa
contou com a participação de 12 membros da Ordem dos Arquitectos gratuitamente.

B.3) - WORKSHOP TÉCNICO | Espaço NARC +Perto | FORBO |27 Abril 2017
O NARC promoveu o WORKSHOP TÉCNICO Mostra de Produto às quintas no Espaço NARC +Perto desta vez
com a FORBO Revestimentos, com a apresentação das três gamas de produtos (LVT- Luxury Vinyl tiles, Flotex
e Linoleum). Com a apresentação da Dra Raquel Nunes e Alexandre Pinto, mais uma iniciativa gratuita para os
membros da Ordem dos Arquitectos.

C ) Workshop de Ilustração: Arquitectura e Urbanismo 3D Coimbra | Maio e Outubro de 2017
O NARC promoveu duas acções de formação do Workshop de Ilustração 3D, em Maio e em Outubro com a
iniciativa a cargo de Gonçalo Folgado, João Martins, Karim Benali e o apoio do ISCAC Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Coimbra, que cedeu as suas instalações para receber
estas sessões que tiveram um enorme êxito entre os arquitectos e os estudantes de arquitectura, contando com
mais de 40 inscritos.

D) FORMAÇÃO CONTINUA DA OASRN EM COIMBRA
O Pelouro da Formação da OASRN não nos permitiu concretizar os nossos objectivos traçados no plano de
actividades para o ano de 2017, que seriam o de permitir ao membros da Região de Coimbra, ter as mesmas
condições de acesso às formações, da mesma forma que têm os membros da Região do Porto. Durante mais de
seis meses o Pelouro da Formação não nos concedeu calendarização para realizar estas formações.
Já em periodo de gestão, o NARC co-organizou a sessão dedicada ao tema "Direito na Arquitectura" que
aconteceu no dia 22 de Setembro de 2017 com o apoio do ISCAC Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra, que gentilmente cedeu as instalações afim de se realizar, sem custos, esta iniciativa
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da OASRN.
A sessão de “Honorários em Arquitectura” prevista para 10 de Novembro e que esgotou o numero de inscritos
pela importância do tema perante os arquitectos, não foi organizada pelo NARC. Apesar do empenho no
trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra na optimização destas formações, a
OASRN determinou não dar continuidade aos serviços de co-organização destas iniciativas que ao longo dos
últimos três anos o NARC desenvolveu na Região de Coimbra.
3 – COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

EXPOSIÇÃO projecto C.A.S.A. | Espaço NARC +Perto | 13 Janeiro
Apresentação do Projecto C.A.S.A. - projecto vencedor do concurso C.A.S.A. pós-catástrofe, com a presença
dos autores Frederico Martinho e Cláudia Franco. A Exposição deste trabalho esteve patente durante mês de
janeiro no Espaço NARC + Perto.

EXPOSIÇÃO DE ARQUITECTURA ESPAÇO | Espaço NARC +Perto | Janeiro, Fevereiro e Março 2017
Durante vários meses o Espaço NARC +Perto realizou várias exposições de trabalhos dos arquitectos da Região
de Coimbra com a intenção de promover a Arquitectura na região centro. Foram convidados os arquitectos
Jorge Teixeira Dias, Estúdio Branco Del Rio e Atelier do Corvo – Janeiro
João Mendes Ribeiro, COMOCO e ORANGE arquitectura – Fevereiro
AMG arquitectos, COLECTIVO arquitectos e Atelier R&B – Março

CICLO ARQUITETURA E CINEMA | Teatro Cerca de São Bernardo | Coimbra |23 Março 2017
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra organizou em co-produção com o Núcleo de Estudantes de
Arquitectura da AAC e com a colaboração da Escola dA Noite a primeira sessão do Ciclo ARQUITETURA E
CINEMA no Teatro da Cerca de S. Bernardo, em Coimbra. Apresentação do
projeto Ruptura Silenciosa e JackBackPack pelo Arquiteto Luís Urbano e projeção das curtas-metragens
"Sizígia" (Luís Urbano, 2012, 17') e "Como de desenha uma casa" (Luís Urbano, 2014, 19').

CICLO DE ARQUITECTURA E CINEMA | Mosteiro de Santa Clara-a-Velha | Coimbra | Abril 2017
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra, com o apoio da Direcção Regional da Cultura do Centro, e
JackBackPack, organizou o "Ciclo Arquitectura e Cinema" com a apresentação das curtas metragens e conversa
com os realizadores.
Durante o mês de Abril, das 17:00 as 19:00 horas as sessões foram apresentadas no Auditório do Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha, com entrada gratuita.
Dia 5 - SAGRADO - Nuno Grande e 29-A - Circo de Ideias 2013
Dia 12 - A CASA DO LADO - LUÍS URBANO, 2012, PANORAMA - Francisco Ferreira com João Rosmaninho, 2013
e ANYWHERE - Francisco Ferreira, 2014
Dia 19 - A ENCOMENDA - MANUEL GRAÇA DIAS, 2013 e A LIMPEZA - Manuel Graça Dias, 2013,
Dia 26 - LUTO - Tiago Costa, 2013, ÍNSUA - Ana Resende, Miguel Tavares e Rui Vieira, 2013 e MERCADO - Carlos
Machado e Ricardo Santos, 2014.
Secção de Cinema e Debate "ORNAMENTO & CRIME", Rodrigo Areias, 2015. Um filme de homenagem a
Fernando Távora | Teatro Académico de Gil Vicente | 17 Abril 2017O Núcleo de Arquitectos da Região de
Coimbra, em parceria com o Bando à Parte e o Teatro Académico de Gil Vicente, organizou uma conversa no
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final do filme com a presença de Rodrigo Areias (realizador), Carlos Antunes (CAPC - Círculo de Artes Plásticas
de Coimbra), António Olaio (Colégio das Artes - UC) e Paulo Furtado (The Legendary Tigerman) e moderação
de Susana Lobo (NARC - Núcleo de Arquitetos da Região de Coimbra).
EXPOSIÇÃO OUTRO PRISMA | Espaço NARC +Perto | Coimbra | 9 de Junho 2017
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra organizou a Exposição de Fotografia “Outro Prisma. Arquitectura
Reflectida” que inaugurou a 9 de Junho no Espaço NARC +Perto, em Coimbra.
Esta Exposição resulta do concurso de fotografias do instagram organizado pela Secção Regional do Norte da
Ordem dos Arquitectos – OASRN.
Na inauguração esteve presente como representante da OA o Arq. Daniel Fortuna do Couto, não havendo
qualquer resposta ao convite feito à OASRN para estar presente.
EXPOSIÇÃO do Concurso "ESTRUTURA EFÉMERA - Ideias e Práticas" | Espaço NARC +Perto | Coimbra | Julho
2017
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra organizou a Exposição do Concurso "ESTRUTURA EFÉMERA Ideias e Práticas, Proposta de Ocupação para Largos da Baixa de Coimbra” que inaugurou no dia 30 de Junho
no Espaço NARC +Perto com apresentação do Coletivo de Estudantes do Darq que desenvolvem o projecto Há
Baixa desde 2016. Esta Exposição resultou do concurso organizado pelo Colectivo Há Baixa em Parceria com
o Sons da Cidade.
EXPOSIÇÃO Dia Mundial da Arquitectura | Espaço NARC +Perto | 2 Outubro 2017
Foram realizadas pelo NARC, várias iniciativas no mês da Arquitectura entre elas a Exposição dos trabalhos
premiados no ano de 2017, no âmbito do Prémio Municipal de Arquitectura Diogo Castilho e do Prémio Architizer
A+Awards 2017.
O Dia Mundial da Arquitectura foi desta forma comemorado no Espaço NARC +Perto que num horário alargado
(10h-19h) recebeu dezenas de visitantes para conhecerem os projectos expostos.
O projecto de requalificação do edifício das Estufas do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra foi
distinguido com o Prémio de Arquitectura Diogo de Castilho 2017, da autoria do Arquitecto João Mendes
Ribeiro.Foi atribuído a Menção honrosa à obra do Colégio Dandélio em Coimbra (creche e jardim-de-infância
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) da autoria de Orange Arquitectura.
O Palácio da Igreja Velha, assinado pelo gabinete Visioarq, venceu o Popular Choice A+ Awards na categoria
Details-Architecture + Metal, na edição 2017 do conceituado concurso de Arquitectura Architizer.
Esta iniciativa ao contrário de todas as outras que o NARC realizou desde junho de 2014, não teve o apoio da
OASRN na promoção e divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente a newsletter Mensageiro e
pagina da oasrn do facebook.
Seminário “A ARQUITECTURA E O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO FORA DOS PERÍMETROS URBANOS” |
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha | Coimbra |13 Outubro 2017
Está em elaboração a proposta de alteração ao Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território
(PNPOT), em que participa a Ordem dos Arquitectos, sob a Coordenação da Direcção-Geral do Território
(DGT). No âmbito deste processo, a Ordem dos Arquitectos promoveu a realização de seminário, através da
colaboração entre as diversas entidades da Comissão Consultiva, como forma de abrir o debate técnico. Foi
realizado em parceria com a Associação dos Urbanistas Portugueses (AUP), e com o apoio do Núcleo de
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Arquitectos da Região de Coimbra na organização da cedência de espaço (com assinatura do protocolo entre
a Ordem e a Direcção Regional da Cultura do Centro).
ARCHIPRIX PORTUGAL Encontros de Arquitetura, Urbanismo e Paisagem | Mosteiro de Santa Clara-a-Velha |
Coimbra | 14 Outubro 2017
Encontro nacional promovido pela Ordem dos Arquitectos com apoio na organização do NARC.
Teve como base a necessidade de criar uma reflexão sobre o ensino da arquitectura em Portugal no contexto do
retrato que o Prémio de Arquitectura ofereceu dos últimos 5 anos a distinguiu os melhores projectos de todas
as universidades portuguesas.

XI CONGRESSO ESTRUTURAS METALICAS E MISTAS | COIMBRA | 23 e 24 Novembro 2017
Organizado pela CMM - Construção Metálica e Mista o XI Congresso tem como principal objetivo divulgar as
mais recentes inovações e realizações no âmbito deste tipo de construção, procurando contribuir decisivamente
para a promoção, consolidação e expansão do sector.
Esta edição deu-se destaque à Sessão de Arquitectura realizada com o apoio do NARC com as seguintes
palestras:Projeto de extensão do Palácio da Igreja Velha, em Vila Nova de Famalicão - Arq. Vicente Gouveia
(Visioarq – Arquitetos)DrySuit Building - Arq. Jorge Bártolo e Arq. Isa Clara Neves (Jorge Bártolo Arquitectos)
Percursos Pedonais - Ligações Mecanizadas (Palácio de Cristal, Miragaia, Virtudes) - Arq. Luís Sobral (DEPA
Architects) e Arq. Pablo Rebelo e Pedro Pita (Pablo Pita Arquitectos)
Para esta iniciativa, o NARC realizou também, um acordo com a CMM na redução significativa no valor da
inscrição dos membros da Ordem dos Arquitectos.
Esta iniciativa ao contrário de todas as outras que o NARC realizou desde junho de 2014, não teve resposta da
OASRN ao pedido de divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente a newsletter Mensageiro e pagina
da oasrn do facebook que o NARC solicitou.

ANOZERO ´17 | Exposição Architectonica Percepta | Espaço NARC +Perto | 18 Novembro a 22 Dezembro de
2017
Inserido nas iniciativas da Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, AnoZero ´17, o NARC foi convidado a
participar neste que é um momento alto de referencia cultural da Cidade de Coimbra. Desta forma, foi realizado
no Espaço NARC +Perto o lançamento do livro “Architectonica Percepta “ com Patrícia Miguel, Paulo Providência
e Alberto Plácido e curadoria do Circo de Ideias com a presença de Pedro Baía. O livro, reúne sete projetos de
arquitetura de Paulo Providência, ilustrados pelas fotografias em preto e branco de Alberto Plácido.
A Exposição esteve patente até 22 dez 2017 de Ter a sáb no horário alargado das 10 h – 19 hA exposição
Architectonica Percepta define-se a partir do livro Architectonica Percepta e da respetiva apresentação do
conjunto de fotografias da autoria do fotógrafo Alberto Plácido e dos textos e desenhos de projeto do arquiteto
Paulo Providência.
O Espaço NARC +Perto recebeu centenas de visitantes nesta iniciativa a cargo da Bienal de Arte Contemporânea
de Coimbra - AnoZero`17.
4 – PROMOÇÃO DOS MEMBROS E DA ARQUITETURA
HOMENAGEM ao Arquitecto VASCO CUNHA
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CERIMÓNIA DE HOMENAGEM | Salão Nobre da CM de Coimbra | 28 Outubro 2017
O Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra realizou a sessão
de homenagem ao Arquitecto Vasco Cunha inserido nas comemorações do Mês da Arquitectura. Este evento
decorreu no Salão Nobre da Cidade de Coimbra, numa cerimónia emotiva que juntou mais de uma centena de
convidados, entre eles figuras de referencia na vida social e cultural da cidade de Coimbra, tal como arquitectos,
amigos e familiares, que manifestaram uma enorme satisfação em poder participar nesta homenagem ao
Arquitectos Vasco Cunha que o Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra promoveu. Foram convidados
como oradores o Arquiteto Florindo Belo Marques, e o Eng. João Rebelo que percorreram eloquentemente o
trabalho desenvolvido pelo homenageado. A Ordem dos Arquitectos manifestou o seu agradecimento por esta
iniciativa, pela voz do Vice Presidente da OA Arq. Daniel Fortuna do Couto, assim como pela presença do Sr
Presidente da OA Arq. José´Manuel Pedreirinho. A OASRN parabenizou o Arq. Vasco Cunha com a oferta de
uma placa de homenagem.
PUBLICAÇÃO “Vasco Cunha – O Arquitecto e a sua Cidade”
A publicação, com edição do NARC, intitulada "Vasco Cunha: O Arquiteto e a sua Cidade" foi apresentada
durante a cerimonia pela Arq Susana Lobo responsável pela coordenação editorial e cientifica da publicação,
que teve o apoio das Tintas Robbialac, Margres, Love Tiles, Sanitana, e A. Baptista de Almeida. Foram editados
2oo livros, que foram vendidos no dia do lançamento, e uma grande parte foram oferecidos pelo NARC.
JANTAR com o Arquitecto Vasco Cunha | Restaurante Nacional | Coimbra
O NARC organizou ainda um Jantar no Restaurante Nacional, em Coimbra, local de referencia para a historia
do Núcleo, pois era neste local que se realizaram as primeiras reuniões do NARC sobre a presidência de Vasco
Cunha em meados dos anos 80 século passado.
Na companhia de cerca de 70 pessoas, o Arq Vasco Cunha foi parabenizado pelo seu percurso profissional, pela
sua abordagem social e política e também como homem de referencia na vida privada e familiar.

COMUNICAÇÃO SOCIAL | Jornais locais e Regionais | Coimbra
Foi promovida esta cerimonia de homenagem ao Arquitecto Vasco Cunha pelos meios de comunicação da
região, nomeadamente os diários As Beiras e o Diário de Coimbra, contando com reportagens fotográficas,
artigos de opinião e notícias de destaque, como a que se transcreve:
“O arquitecto Vasco Cunha foi ontem homenageado num quase lotado Salão Nobre da Câmara Municipal de
Coimbra. A cerimónia reuniu familiares, amigos, admiradores do seu percurso profissional - com 857 projectos
registados ao longo de 50 anos - e da sua participação cívica, enquanto vereador, deputado municipal e
presidente de Junta (S. Martinho de Árvore). A cerimónia, iniciativa conjunta da autarquia e do Núcleo de
Arquitectos da Região de Coimbra (NARC), enalteceu «a dedicação e a determinação» do arquitecto formado
no Porto, mas que desenvolveu a maior parte do seu trabalho na cidade de Coimbra, que o acolheu. São da
sua autoria projectos como o do edifício Panorama, na Rua de Aveiro, o da Sapataria Romeu, na Rua Visconde
da Luz, a Casa Joaquim do Patrocínio Tavares, na Rua Afonso Henriques, a Urbanização Quinta da Estrela,
na Arregaça ou a Casa dos Pobres, em S. Martinho do Bispo, entre muitos outros projectos de habitação uni
familiar, colectiva e social, alguns destes últimos realizados pro bono. “
in Diário de Coimbra 29 Outubro 2017

COMUNICAÇÃO SOCIAL | Programa EsecTv - RTP2 | 20 Janeiro 2018
Fomos convidados a gravar nos estúdios da EsecTv no mês de novembro, uma peça sobre a homenagem
ao Arquitecto Vasco Cunha e apresentar a Publicação do NARC. Foram entrevistados a Presidente do NARC
Arq Fátima Lourenço, Arq Susana Lobo como editora e coordendara editorial e cientifica da publicação e o
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Arq Vasco Cunha que revelou alguns momentos mais particulares da forma como desenhou alguns dos seus
projectos na Cidade de Coimbra. Esta peça foi transmitida na RT2 no doa 20 de Janeiro 2018 pelas 20:00h e
repetida na segunda feira dia 22. Pode-se aceder ao conteúdo no link https://www.facebook.com/esectv/
Também esta iniciativa de homenagem ao Arquitecto Vasco Cunha não teve o apoio da OASRN na promoção e
divulgação nos meios de comunicação, nomeadamente a newsletter Mensageiro e pagina da oasrn do facebook.
5 - SOCIEDADE CIVIL

DEBATE Eleições Órgãos Sociais da OA | Mosteiro Santa Clara-a-velha | Coimbra | 10 Janeiro 2017
O Núcleo dos Arquitectos da Região de Coimbra promoveu no dia 10 de Janeiro no Auditório do Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha, um debate entre os candidatos das listas A, B e C à presidência do Conselho Directivo
Nacional da Ordem dos Arquitectos, nomeadamente os arquitectos José Manuel Pedreirinho, Rui Alexandre e a
Arquitecta Teresa Novais, respectivamente.SIMPOSIO DE Acústica e Vibrações | IteCons | Coimbra | 3 Fevereiro
2017
A presidente do Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra esteve presente no Simpósio de Acústica e
Vibrações, evento organizado pelo ITeCons num fórum de partilha, discussão e reflexão onde estarão vários
profissionais que trabalham nas áreas da acústica e vibrações, para trocar experiências e divulgar o seu trabalho
e investigação.

DEBATE SOBRE O EXERCICIO DA PROFISSÃO | Espaço NARC +Perto | Coimbra | 8 Junho 2017
Foi promovido pelo Núcleo de Arquitectos da Região de Coimbra o Debate sobre o Exercício da Profissão,
onde foi analisado as acções para o bom desenvolvimento dos procedimentos de gestão urbanística a nível das
entidades de poder locais. Cabe ao arquitecto, como profissional qualificado e responsável pela boa execução e
prática da arquitectura, desenvolver projectos, estudos urbanos e o desenho da cidade, e para isso é necessário
obter por parte da administração local o reconhecimento da sua função social e cultural, com dignidade e
prestígio que a profissão merece. O arquiteto representa também a encomenda privada e o desenvolvimento
económico da cidade, a sua visão e conhecimento traduzem os interesses particulares.
Foram convidados o Sr Vereador do Urbanismo da CM Coimbra, Dr Carlos Cidade, como representantes da
Ordem dos Arquitectos estiveram presente o Vice Presidente Arq. Daniel Fortuna do Couto e o Arq. Florindo
Belo Marques com moderação da presidente do NARC Arq Fátima Lourenço.
No resultado deste debate surge um documento de “Recomendação das boas práticas na gestão de
procedimentos urbanísticos” a ser encaminhado para a Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos
dar parecer no sentido de se promover um documento único a nível nacional que alerte para estas questões
reconhecidas em várias entidades de poder locais, no sentido de fazer cumprir o estipulado a lei, no Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação e respesctivos Regulamentos Municipais.

ACÇÃO SENSIBILIZAÇÃO “ARQUITECTURA POR ARQUITECTOS” | Coimbra |9 Julho 2017
O Espaço NARC +Perto foi palco da acção de sensibilização à sociedade civil para a Petição “Arquitectura por
Arquitectos” na defesa dos interesses da arquitectura, desenho e organização do território. Com o apoio dos
estudantes do Departamento de Arquitectura da FCTUC, foram distribuídos panfletos, e divulgada a petição
online que produziu cerca de 15 mil assinaturas em todo o território nacional.

SESSÃO DE ESCLARECIMENTO Projecto de Lei 495/XIII | Espaço NARC +Pert |13 de Julho A Secção Regional
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do Norte da Ordem dos Arquitectos promoveu um ciclo de Sessões de Esclarecimento sobre o Projecto de Lei
495/XIII, que propõe uma alteração à Lei nº 40/2015, permitindo atribuir a um grupo restrito de Engenheiros
Civis o direito de elaborarem, em território nacional, projectos de arquitectura. A sessão em Coimbra contou
com a presença da presidente do CDRN Arq Cláudia Costa Santos e a Arq Susana Machado numa sala que
recebeu os seus membros e esgotou a sua capacidade de lotação.

FESTIVAL (in)COMUM | Baixa de Coimbra | Espaço NARC +Perto | 28 Julho 2017
A Associação de Promoção e Divulgação Cultural Lugar Comum, em colaboração com a Agência para a
Promoção da Baixa de Coimbra, convidou a cidade a explorar alguns dos espaços de comércio tradicional
da baixa de Coimbra. Ao longo da tarde e noite de 28 de Julho, sob o signo da música independente, houve
concertos, diversos show cases, dj sets e projecções de documentários. O Espaço NARC +Perto recebeu Alek
Rein numa sala que encheu de emoção para o ouvir. Promoção do nosso espaço à sociedade civil.

CALL FOR PAPERS | CLIMATE CHANGE ACTION! | NARC | Outubro 2017
O resultado dos incêndios que mais uma vez assolou a Região Centro do pais não deixa de nos causar angustia
e indignação. O NARC lamenta as vítimas desta catástrofe e mostrou-se solidário para com os familiares e toda
a população envolvida.
Porque consideramos urgente debater o tema sobre o papel do arquitecto, e que futuro para a arquitectura
nestas condições e no momento em que a região foi devastado pelos incêndios, promovemos a participação
dos membros neste CALL FOR PAPERS de forma a receber os seus contributos para um encontro de ideias.
PROTOCOLOS
O Núcleo dos Arquitectos da Região de Coimbra tem realizado contactos comerciais, nas distintas áreas de
interesse para os seus membros e familiares. Foi realizado no presente ano de 2017 o protocolo com a Auto
Industrial. Os contactos são encaminhados para o Pelouro dos Protocolos da OASRN onde de uma forma mais
eficaz, se analisa todos os procedimentos regulamentares em condições de se poderem criar os melhores
acordos comerciais.
6 - FÓRUM REGIONAL DO CENTRO DAS ORDENS PROFISSIONAIS
Representando a Ordem dos Arquitectos na Região Cento, o NARC assume os compromissos estabelecidos
desde a criação desta Associação/ Fórum Regional do Centro das Ordens Profissionais. São realizados
anualmente acções de divulgação e debate sobre temáticas estabelecidas por uma Comissão Permanente
de interação com a sociedade civil. A comissão permanente para o ano de 2017 foi constituída pelas Ordem
dos Advogados, dos Revisores Oficiais de Contas e dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, sendo a
presidência assumida por esta ultima;
Foi realizada a reunião plenária com a participação de 14 Ordens profissionais, no mês de Abril, tendo sido
definido o tema "Turismo Sustentável" para o ano de 2017. Na sequência desta reunião foi organizado um
debate / mesa redonda sobre "Turismo Sustentável" a 8 de Junho na Sala Fausto Rocha do ISCAC - Coimbra
com os seguintes oradores:
- Elizabeth Silva (Técnica Superior responsável pelo sector das Ciências - UNESCO)
- José António dos Santos Pereira de Matos (Bastonário da Ordem dos Biólogos)
–Maria de Lurdes Serpa Carvalhos (Perita no Comité do Património Mundial da UNESCO)
Após este debate não houve qualquer evento tendo em conta o exposto no extracto do email que se transcreve
da presidência do FORCOP, realizando-se apenas um jantar de encerramento de actividades:
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"Como é do conhecimento de V. Exas., manda a tradição que as atividades do FoRCOP encerrem com um
evento que cimente não só o relacionamento interprofissional mas também o relacionamento deste Fórum com
os cidadãos.
No entanto 2017 foi um "annus horribilis" em matéria de incêndios, em particular para os distritos da região
centro, com dezenas de vítimas mortais a lamentar, e danos materiais que arrasaram as economias locais.
Foi igualmente um ano de eleições autárquicas, que ocuparam muitos profissionais das diversas Ordens aqui
presentes, cumprindo dessa forma o seu dever de cidadãos, ano também marcado pela ocorrência de eleições
em diversas Ordens Profissionais que integram o FoRCOP.
A "Tempestade Perfeita" descrita, concorreu para que fosse de todo impossível realizar o evento de encerramento
das atividades do ano de 2017 nos moldes do ano anterior.
No entanto, e porque é verdadeira e inequívoca a vontade de todos de construir um FoRCOP para o futuro,
a Comissão Permanente entendeu que não poderia deixar de encerrar as atividades deste ano, decidindo
desta forma realizar um jantar no próximo dia 23/11/2017 (quinta-feira) pelas 20h, no Restaurante Nacional, em
Coimbra, que consubstancia o reforço do relacionamento interprofissional."

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO ANO 2017
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