
FORMULÁRIO DE ADESÃO AVAE _MEMBROS OA SUL

* Campos de preenchimento obrigatório.

Nome completo*

Número de membro*  

Telefone*  

Email*

 

n.º B.I. / n.º cartão de cidadão (incluindo os 4 dígitos): *

Validade do nº B.I./nº cartão de cidadão *

N.I.F.: número de identificação fiscal *

Morada *

Código postal *  



Especialização ou Pós- graduações*

Observações

ELENCAGEM DAS VALÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS ARQUITECTOS 

VOLUNTÁRIOS: *

Selecione uma ou mais opções:

  a) Estudos e projectos de edificios, equipamentos e instalações;

  b) Estudos, projectos e planos de património arquitectónico e de 

reabilitação urbana e ainda avaliação sobre a relevância patrimonial de
edifícios e conjuntos urbanos;

  c) Estudos, projectos e planos de espaço público;

  d) Estudos e planos de urbanismo e instrumentos de planeamento 

territorial;

  e) Direcção de obra

  f) Direcção de fiscalização de obra;

  g) Estudos, projectos e planos de sustentabilidade energética em 

edifícios e áreas urbanas e certificação energética em edifícios;

  h) Estudos e projectos de Acústica;

  i) Estudos, projectos e planos de segurança e saúde em obras edifícios;

  j) Estudos, projectos e planos de segurança contra incêndios em 

edifícios;



   k) Avaliações sobre o estado de conservação de edifícios e infra-

estruturas urbanas;

   l) Avaliações sobre a relevância patrimonial de edifícios e conjuntos 

urbanos;

  m) Outras indicadas pelo arquitecto voluntário.

   Declaração*

A submissão da Declaração é obrigatória. 

Submeter em formato PDF assinado.

Travessa do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa | Portugal
+ 351 21 324 11 78 (2ª a 6ª das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00)

voluntarios.arquitectos@oasrs.org
www.  oa  srs.org |  www.twitter.com/  oa  srs 

www.facebook.com/  OA  SRS 
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