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I. INTRODUÇÃO  

 
O triénio 2011/2013 foi caracterizado pelo estabelecimento de objectivos no sentido da promoção de um 
relacionamento mais estreito e dinâmico entre a Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos (OA-SRS), os 
seus membros e a Sociedade em geral, com um objectivo claro de afirmação do papel fundamental do arquitecto, 
que nem sempre é reconhecido. Com a excepção de acções de natureza cultural ou com objectivos muito 
evidentes na área da comunicação, como é o caso do projecto “Trabalhar com Arquitectos”, o trabalho 
desenvolvido no triénio anterior caracterizou-se em grande medida por acções de natureza organizacional e 
“infra-estrutural”, com menor visibilidade, mas essencial para suporte à implementação mais concreta e visível 
dos objectivos traçados, como é o caso da implementação do novo Portal dos Arquitectos e de outros projectos 
de desenvolvimento a médio/longo prazo, como é o caso do Portal dos Concursos e Projecto Educativo. 

Estabelecidos os instrumentos necessários, o presente triénio deverá traduzir-se numa melhoria efectiva dos 
serviços prestados aos membros, na melhoria da comunicação dentro e fora da classe e no suporte a iniciativas 
que se identifiquem como potencial gerador de novas oportunidades profissionais e reforço da imagem da classe. 

Estes desígnios serão levados a cabo ao longo do triénio assentes numa linha condutora expressa no documento 
do Plano Estratégico para o Triénio 2014/2016, já divulgado e tornado público pela OA-SRS no início do seu actual 
mandato, que se desenvolve segundo dois vectores fundamentais:  

 

IDENTIDADE  

Passível de diferentes leituras e interpretações, este tema surge como expressão de um conceito imaterial que 
consiste em tudo o que define e torna reconhecível uma identidade colectiva dos arquitectos e da arquitectura 
portuguesa. Neste contexto, a OA deverá assumir-se como elemento agregador das diferentes expressões de 
Identidade e da própria classe profissional. 

Com o objectivo de promover este conceito de Identidade, propõe-se a promoção do contacto da profissão com o 
meio académico, apoiando a integração dos jovens arquitectos no mercado de trabalho e iniciativas relacionadas 
com a promoção e divulgação de trabalhos de investigação relevantes; a ampliação dos serviços da Biblioteca da 
OA-SRS, como espaço com relevo nacional para a investigação em arquitectura; direccionar a Ordem dos 
Arquitectos (OA) no sentido de se assumir como uma entidade capaz de estimular e difundir conhecimento 
arquitectónico; técnico, científico, histórico e cultural, através da agregação de vários agentes – ensino, 
investigação, desenvolvimento técnico, profissionais, decisores políticos e promotores, e reconhecer a 
importância da presença dos arquitectos no processo político, enquanto veículo representação e de influência da 
classe junto dos centros de decisão.  

 

INCLUSÃO 

O tema Inclusão surge como uma acção de combate a um crescente abandono e distanciamento dos arquitectos 
em relação à profissão e à própria Ordem. Propõe uma reflexão acerca da abrangência do impacto do trabalho dos 
arquitectos na sociedade. Pretende-se com este tema potenciar os serviços de apoio aos membros da OA-SRS e 
simultaneamente dar voz aos arquitectos, tornando-os ‘embaixadores’ da sua actividade profissional. O tema 
remete, por um lado, para uma maior aproximação, participação e partilha de experiências entre membros, 
enquanto importantes agentes dinamizadores activos no território em áreas como: ensino, investigação, 
desenvolvimento técnico, profissionais, promotores e decisores políticos. Por outro lado implica a promoção de 
uma relação mais estreita entre a OA e os organismos públicos e privados, reforçando o contacto com os 
profissionais neles inseridos e compreendendo a especificidade das suas actividades, também enquanto membros 
participantes das actividades da OA-SRS.  

Complementarmente, identifica-se como necessário democratizar o acesso à encomenda pública. 
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II. PLANO DE ACTIVIDADES 

 
SRS00 DIRECÇÃO 

 OBJECTIVOS DA DIRECÇÃO PARA 2014 

O papel específico da área da Direcção será, em primeira linha o de representar os membros, num conjunto 
diversificado de iniciativas que se reflictam num concreto suporte, defesa e promoção dos arquitectos, da sua 
actividade profissional e da própria arquitectura. Este objectivo será levado a cabo através de uma acção 
continuada de contacto, sensibilização e cooperação com diversas entidades e instituições, públicas e privadas. 
Será promovida tanto directa e individualmente, como através da coordenação com as diferentes áreas e 
estruturas da direcção, nomeadamente núcleos e delegações, que desempenharão um importante papel a esse 
nível. 

No plano interno é também um objectivo desta direcção a promoção e o estreitamento das relações com os 
demais órgãos da Ordem dos Arquitectos no sentido de gerar sinergias, simplificar processos e promover acções 
concertadas que resultem na melhoria efectiva dos serviços prestados aos membros e das suas condições de 
exercício da profissão. Por outro lado, ainda no plano interno, esta direcção continuará a dar o seu contributo e a 
expressar a sua opinião na análise de matérias tão sensíveis para o funcionamento da ordem dos arquitectos 
como a revisão dos seus estatutos e dos regulamentos que dessa revisão serão decorrentes. 

Por outro lado competirá à área da Direcção acompanhar, apoiar e estabelecer os objectivos gerais das 
actividades que serão desenvolvidas em concreto por cada área funcional:  

A área da Comunicação é essencial no âmbito da estratégia para o triénio 2014-2016, pretendendo-se reforçar a 
acção desta área em continuidade com o esforço já iniciado no triénio anterior, tanto a nível interno, no suporte 
generalizado às outras áreas, como a nível da comunicação com o exterior. Esta área ficará incumbida de levar a 
cabo a segunda fase do projecto “Trabalhar com Arquitectos” e o lançamento de uma newsletter da OA-SRS , 
ambos em forte ligação com a área da Cultura. 

O programa proposto para a área da Cultura tem como principal objectivo dar corpo a um conjunto de reflexões e 
temáticas identificadas no documento do Plano Estratégico para o triénio 2014-2016, que reflecte dados e 
indicadores de uma actual conjuntura difícil e de uma complexa relação entre membros e ordem profissional, 
expressos no Relatório Domp 1 de 2012, no Relatório sobre a utilização dos serviços OA-SRS 2 de 2013, no ensaio 
socio-historiográfico Arquitectura Hoje 3, e naturalmente no balanço de actividade OA-SRS registado entre 2011 e 
2013. A newsletter da OA-SRS, projecto a desenvolver nesta área em estrita ligação com a área da Comunicação, 
terá essencialmente como meta atribuir um sentido de maior presença à instituição, perante a comunidade 
profissional que representa. A par com outras duas newsletters que a OA desenvolve - a Newsletter Mais (CDN) e 
o Mensageiro (SRN) - importa assumir o “Boletim OA-SRS” como um veículo de relevo, que dá primazia à 
informação e actividade da região Sul. 

A área da Encomenda concentra a expectativa de uma classe profissional que viu diminuir nos últimos anos o 
investimento público e privado, com a consequente quebra da procura na execução de estudos e projectos de 
arquitectura. Efectuado o balanço de 30 anos, importa repensar a abordagem da Secção Regional do Sul, de forma 
a responder a um número de arquitectos exponencialmente maior, com um perfil etário distinto, inseridos em 
panoramas legislativo, económico e cultural radicalmente diferentes. Assim, impõe-se a definição de uma nova 
orgânica e a reformulação dos procedimentos, que resultem na actualização e autonomização de um novo Serviço 
de Concursos.  

 

1 Domp (2013), Estudo de caracterização dos arquitectos portugueses e da sua actividade profissional: relatório de resultados. Estudo promovido pela Ordem dos Arquitectos. Porto. 

2 OA-SRS (2013), Relatório: Inquérito aos membros sobre a utilização dos serviços OA-SRS. Lisboa. 

3 OA-SRS (2013), Arquitectura Hoje. Lisboa. 

 

Na área da Biblioteca e em sequência das actividades desenvolvidas no triénio anterior e dos resultados 
alcançados ao nível da reorganização e melhoria das condições do espaço da Biblioteca, da criação de um espaço 
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de depósito no sótão do edifício dos Banhos de S. Paulo e da disponibilização da plataforma de consulta de títulos 
online, pretende-se este ano, para além de dar continuidade ao trabalho de reorganização do espaço da Biblioteca 
e do Sótão, colocar um enfoque nas políticas de intercâmbio com outra bibliotecas, na criação de condições para 
receber os espólios de arquitectos e na divulgação da Biblioteca Keil do Amaral através de um conjunto de 
iniciativas ligadas ao ensino e à investigação, que possam reforçar a proximidade entre a OA-SRS, os arquitectos, 
investigadores, estagiários, estudantes e a sociedade em geral. 

A área da Prática Profissional, conjuntamente com as áreas da Secretaria e Serviços Financeiros deverão ser 
objecto de ajustes no sentido de uma melhoria dos serviços prestados directa e indirectamente aos membros. 
Estas são as áreas que visam o contacto directo e quotidiano com os arquitectos no âmbito do exercício dos actos 
próprios da profissão e nesse sentido, devemos primar por um serviço de excelência. O inquérito levado a cabo no 
último ano do triénio anterior, com o objectivo de auscultação da opinião dos membros relativamente aos serviços 
disponíveis, revelou-se uma importante fonte de informação que será tida em consideração neste processo. 

 

PROJETOS TRANSVERSAIS 

Os projectos transversais são assim designados por implicarem o esforço concertado de várias áreas da direcção. 
Por outro lado inserem-se muito concretamente no âmbito das duas vertentes que estruturam a acção do 
executivo para o triénio - Identidade e Inclusão. 

 

No âmbito da Identidade, 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Com a criação de um Centro de Documentação, para além de criar parcerias para o arquivo e conservação de 
documentos, ambiciona-se sedimentar memórias, consciência e Identidade colectiva do património histórico 
arquitectónico, através de uma dinamização pedagógica e educativa, por forma a estreitar uma relação da 
sociedade em geral, ou dos meios académicos e científicos de investigação com as camadas e estratos históricos 
da cultura arquitectónica obtida. Este projecto será coordenado e desenvolvido pela Biblioteca com a colaboração 
da área da Cultura. 

 

PROJECTO “TRABALHAR COM ARQUITECTOS” 

Num contexto onde a sociedade não está ainda sensibilizada para a importância do papel do arquitecto e do seu 
trabalho, é fundamental a OA intervir para esclarecer e informar. Assim, dando continuidade ao projecto iniciado no 
anterior triénio, espera-se reforçar a mensagem já transmitida para que a mesma seja efectivamente assimilada 
pela população. Este projecto deverá ser transversal e atingir todos os quadrantes da sociedade, promovendo o 
esclarecimento e desfazendo mitos sobre o que é o trabalho dos arquitecto e a sua relação com os clientes. Este 
projecto será coordenado e desenvolvido pela área da Comunicação e contará com a colaboração da área da 
Cultura. 

 

No âmbito da Inclusão, 

FÓRUM DOS ARQUITECTOS  

Pretende-se com este projecto promover um maior conhecimento mútuo e interacção dentro da classe, através 
de um conjunto de actividades que visam estimular o networking, o debate de ideias, a reflexão e a busca de 
soluções inovadoras e potenciadoras de novas oportunidades para os arquitectos. Este fórum tem também como 
objectivo desenvolver transversalmente um conjunto de acções, ao nível de conteúdos e da organização de 
eventos, coordenadas pela área da Cultura em parceria com as áreas ida Formação e Biblioteca. 

Este deve ser um projecto com uma forte componente de debate entre pares, tendo sempre em vista a obtenção 
de resultados concretos cuja difusão se pretende que seja eficaz. Deste fórum devem surgir ideias inovadoras, 
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propostas legislativas, sinergias e parcerias – em resumo, uma maior coesão entre os arquitectos que lhes 
permita ter mais massa crítica para poder chegar aos centros de decisão e ter maior capacidade colectiva. 

 

PORTAL DOS CONCURSOS 

Trata-se de Um Portal de Concursos que permite a promoção ágil, flexível e desmaterializada dos procedimentos 
actualmente promovidos mais comumente por entidades públicas, ao abrigo do Código da Contratação Pública. 
Pretende-se que esta infra-estrutura represente uma forma de acesso dos arquitectos à encomenda de modo 
universal e transparente. Este projecto é coordenado pela área da Encomenda. 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS00 DIRECÇÃO 

 

SRS00-01 COORDENAÇÃO INTERNA 

 Colaboração c/ órgãos nacionais e OA-SRN 

 Grupos de trabalho interdisciplinares 

 Articulação com os restantes conselhos da OA-SRS (Admissão, Disciplina, Delegados, Mesa da Assembleia) 

 Articulação com as Delegações da OA-SRS 

 

SRS00-02 COORDENAÇÃO GERAL DOS PROJECTOS TRANSVERSAIS 

 

SRS00-03 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 Acções de contacto, sensibilização e cooperação com entidades e públicas e privadas 

 Promoção da Formação junto das entidades públicas e privadas 

 Prática Profissional - Uniformização de procedimentos , nomeadamente a nível de regulamentos municipais 

 Prática Profissional - Intervenção nos processos de revisão dos Planos Directores Municipais 

 Prática Profissional – Apoio na revisão legislativa e divulgação junto dos arquitectos 

 Portal dos Concursos – Apoio na promoção do mesmo junto da sociedade 

 Prémios municipais – Apoio ao diálogo com as Câmaras Municipais 

 

SRS00-04 ESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNA 

 Acompanhamento da revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos 

 Acompanhamento da elaboração de Regulamentos da OA 

 

SRS00-05 COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA 

 Divulgação de posições da OA-SRS 

 Dar resposta a solicitações da comunicação social 
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SRS01 INSTALAÇÕES 

Inseridas nesta área, consideram-se as instalações físicas - referentes à manutenção do edifício sede – bem 
como as instalações virtuais – referentes aos websites da OA-SRS, aos e-mails e todo o conjunto de softwares 
que permitem a gestão corrente da OA-SRS. 

Dando natural continuidade ao projecto iniciado no mandato anterior, o Portal dos Arquitectos será assumido 
como a actividade prioritária, neste âmbito: encerrou-se no ano passado todo o trabalho de preparação, 
necessário para o melhor desempenho deste Portal, através de uniformização de software e de procedimentos 
entre os três órgãos da Ordem dos Arquitectos. O Portal dos Arquitectos foi colocado online em Dezembro de 
2013, permitindo que todos os membros, após registo, consultassem e actualizassem os seus dados pessoais; foi 
um primeiro passo que deverá agora ser acompanhado por uma natural evolução do Portal, disponibilizando 
online, e num futuro próximo, todos os serviços que a OA-SRS presta aos seus membros. 

Esta “mudança de hábitos” conduziu a uma necessária renovação do parque informático da OA-SRS, de acordo 
com um planeamento faseado, permitindo que a nível interno fosse possível dar resposta eficaz às reais 
necessidades das solicitações externas que diariamente chegam aos nossos serviços. Este ano, essa renovação 
seguirá o plano já iniciado no ano passado. 

A nível do quotidiano, e no que se refere às instalações físicas, o objectivo principal é garantir a boa manutenção do 
edifício, com especial destaque para os espaços de acesso ao público, dando cumprimento à premissa de um 
“serviço de excelência”.  Assente na premissa de parcerias comerciais, temos como objectivo melhorar as 
condições de acústica, iluminação e áudio do auditório da sede da OA, bem como a substituição do sistema de 
AVAC.  

Quanto ao processo de levantamento e catalogação do inventário e espólio da OA-SRS, há que terminar o 
processo de reorganização do sótão, no que se refere principalmente às áreas da Biblioteca e Concursos, com 
vista a planear-se o inventário, para posterior avaliação do património. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS01 INSTALAÇÕES 

 

SRS01-01 FÍSICO 

 Edifício sede: zelar pela manutenção interior e exterior 

 Edifício sede: melhoria das condições de Acústica, iluminação e áudio do auditorio 

 Edifício sede: substituição do sistema de AVAC 

 Organização do sótão, para posterior levantamento e catalogação do inventário e espólio da OA-SRS. 

 Economato e Consumíveis: zelar pela eficácia do quotidiano deste serviço 

  

SRS01-02 VIRTUAL 

 Portal dos Arquitetos: Produção/programação de software, com primazia para a comunicação por e-mail 

 Aquisição de software necessário à leitura de elementos gráficos, no âmbito do apoio à prática profissional 

 Website: Manutenção e melhoria de áreas prioritárias 
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS  

A receita da OA-SRS tem vindo a decrescer nos últimos anos, justificado pela redução no número de admissões, 
pelo aumento de suspensões de inscrições, bem como pelo aumento de casos de irregularidade no pagamento 
das quotas.  

Igualmente, tem-se verificado um decréscimo na angariação de parcerias e protocolos, enquanto receita 
extraordinária para a OA-SRS.  

Com vista a garantir a sustentabilidade económica da OA-SRS, tem sido seguida uma estratégia de redução nos 
custos fixos da estrutura, uma optimização dos recursos humanos e técnicos disponíveis, com vista ao 
cumprimento das exigências estatutárias que é nosso dever cumprir.  

Perante este cenário, a nova estratégia de identidade e inclusão, deverá contribuir para o alargamento de serviços 
e benefícios a todos os Arquitectos, através de parcerias com outras entidades, que, embora não representem 
receita extraordinária, possam representar, pelo menos, maior eficiência, um serviço de excelência e/ou uma 
redução nas despesas da estrutura. 

Inserida numa estratégia comum aos três Órgãos da Ordem (Nacional e Regionais), a gestão financeira dos 
recursos, assentará numa base de contenção e equilíbrio; é objectivo conjunto a redução de despesas e 
optimização de serviços.  

Dando continuidade ao Plano de Recuperação de Quotas que tem vindo a ser aplicado ao longo dos últimos anos, 
pretende-se actuar de forma pró-activa; sensibilizando os Membros para não caírem em situação irregular, 
evitando o acumular de dívidas com montantes elevados. Num âmbito mais alargado, é essencial esclarecer a 
classe, sobre os seus direitos e deveres, enquadrando os actos próprios da profissão e a obrigatoriedade de 
inscrição na Ordem profissional para o exercício dos mesmos em território Nacional.  

Paralelamente, urge repensar o actual Regulamento de Quotas da OA, devendo este contemplar, entre outras, a 
criação de medidas de protecção social, bem como potenciar os serviços prestados pela OA-SRS a todos os seus 
membros, de acordo com os diferentes modos de exercício da profissão, fazendo corresponder o valor da quota a 
um serviço de excelência e a benefícios direccionados à suas diferentes e concretas necessidades. 

No que diz respeito à cobrança das quotas, é essencial promover as vantagens de adesão ao pagamento por 
débito directo ou ao pagamento em tranche única, bem como cativar para a adesão a outras vantagens 
existentes. Com o desenvolver do Portal do Arquitecto, potenciada a comunicação com o membro por email, 
dever-se-ia equacionar, em conjunto com os demais Órgãos da OA, a possibilidade de pagamento da quota anual 
em prestações mensais. 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS 

 

 Participar na elaboração do orçamento de 2014. 

 Elaboração trimestral do controlo orçamental. 

 Participação na elaboração do Relatório de Contas de 2013. 

 Plano de Recuperação de Quotas: Aplicação e afinação da metodologia definida em 2012 

 Colaboração na Revisão do Regulamento de Quotas 

 Pagamentos online: Inserida no projeto Portal dos Arquitetos 

 Participar na elaboração do orçamento de 2015. 
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SRS03 RECURSOS HUMANOS  

O objectivo desta área é garantir melhores condições de trabalho, promovendo a responsabilização, envolvimento 
e motivação de todos aqueles que colaboram para o bom funcionamento dos serviços da OA-SRS. 

É essencial garantir uma formação interna adequada e contínua, contribuindo para uma maior eficácia e qualidade 
dos serviços prestados.  

É ainda urgente dar continuidade ao trabalho de revisão do Acordo Interno do Pessoal e iniciar o Sistema de 
Avaliação e Desempenho, ambos pertencentes a uma estratégia conjunta aos três Órgãos sociais da OA (Nacional 
e Secções Regionais). 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS03 RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03-01 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03-02 REVISÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS INTERNOS 

 

SRS03-03 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

 

SRS03-04 REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO DE PESSOAL 

 

SRS03-05 ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO 
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SRS04 SECRETARIA  

A área de Secretaria tem como principal objectivo o serviço de excelência ao Membro.  

É urgente melhorar e modernizar os serviços prestados ao membro, respondendo de forma mais célere e eficaz 
às suas necessidades. 

É necessário actualizar os seus instrumentos de gestão de forma a garantir uma maior proximidade, e uma 
resposta mais directa e imediata ao membro da OA-SRS. 

A Secretaria tem ainda como objectivo a modernização dos seus serviços, garantindo a correcta integração entre 
os diferentes instrumentos de gestão. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS04 SECRETARIA 

 

SRS04-01 MELHORIA DOS SERVIÇOS - QUALIDADE NO ATENDIMENTO 

 

SRS04-02 ATUALIZAÇÃO /OTIMIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE MEMBROS 

 

SRS04-03 MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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SRS05 ENCOMENDA 

A área da encomenda concentra a expectativa de uma classe profissional que viu diminuir nos últimos anos o 
investimento público e privado, com a consequente quebra da procura na execução de estudos e projectos de 
arquitectura. O primeiro objectivo deste plano de actividades implica a promoção activa de procedimentos de 
encomenda que tornem a contratação mais democrática, transparente e acessível a uma classe profissional de 
maior dimensão, mais jovem e também mais heterogénea.  

Paralelamente à alteração do cenário profissional, este mandato traz-nos mudanças estruturais na legislação 
sobre contratação pública e uma nova perspectiva do investimento público. A 15 de Janeiro de 2014 o Parlamento 
Europeu aprovou a redacção da nova directiva sobre Contractos Públicos, obrigando os estados membros da U.E. 
a adaptar a legislação nacional no prazo de dois anos. No que refere ao capítulo específico dos Concursos de 
Concepção, não se prevêem alterações fundamentais, cabendo ao legislador aferir na especialidade a alteração 
das normas actualmente em vigor. No entanto, esta nova directiva tem uma ambição de incentivo ao crescimento 
económico, acesso ao emprego e inclusão social que obrigou a restringir a utilização exclusiva do critério do preço 
para definição da proposta economicamente mais vantajosa. Esta política poderá ajudar as entidades a 
adjudicantes a decidir pela promoção de Concursos de Concepção em detrimento de simples Concursos Públicos 
ou de Ajustes Directos. É de sublinhar que o actual texto da directiva enuncia as vantagens do procedimento de 
Concurso de Concepção, propondo o seu alargamento a outras áreas da contratação. 

Em 2014 entra em vigor o programa de coesão Portugal 2020. Este quadro comunitário de apoio traz novas 
estratégias de investimento público e oportunidades de trabalho para os arquitectos. O Serviço de Concursos terá 
de responder a uma lógica de contratação mais ágil, mais flexível e mais desmaterializada, que cative as entidades 
adjudicantes para o lançamento de Concursos de Arquitectura para a escolha das equipas para elaboração dos 
projectos deste programa.  

Considerando o número de projectos com honorários abaixo dos 75.000 euros, que ficam fora do limiar que obriga 
a Concurso Público, mas tendo em conta as vantagens para entidade adjudicante da apreciação das propostas 
resultantes de um Concurso de Arquitectura, propomos construir uma Plataforma de Concursos que permita a 
promoção ágil, flexível e desmaterializada deste tipo de procedimentos. Pretende-se que esta infra-estrutura 
seja uma forma de acesso dos arquitectos à encomenda de modo universal e transparente. 

A assessoria prestada pela Secção Regional do Sul na promoção de Concursos de Arquitectura consolidou-se ao 
longo de três décadas de actividade. O espólio de concursos realizados e de obras construídas na sequência 
destes procedimentos foi essencial para a definição da cultura arquitectónica contemporânea e para a construção 
do património futuro. Está por fazer o levantamento destes projectos e obras, propondo-se o seu registo numa 
exposição e numa publicação que seja um instrumento de divulgação da excelência do Serviço de Concursos e de 
reflexão na definição de novas estratégias de acesso à encomenda. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS  SRS05 ENCOMENDA  SRS05-01 REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO DE CONCURSOS  Definição de nova orgânica e nova imagem institucional do serviço de concursos  Revisão da carta de princípios sobre concursos de arquitectura  Reformulação dos procedimentos de concurso  Actualização da bolsa de jurados  Manual de procedimentos para jurados em concursos de arquitectura  
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SRS05-02 CONCURSOS  Promoção do serviço de concursos e proposta de novos procedimentos junto de entidades adjudicantes  Monitorização dos concursos públicos de concepção publicados em Diário da República  Divulgação de concursos nacionais e internacionais  SRS05-03 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA  Proposta de novos prémios junto das entidades, incluindo o levantamento e análise dos prémios existentes  Divulgação de prémios nacionais e internacionais  SRS05-04 PLATAFORMA DE CONCURSOS  Enquadramento jurídico e procedimental   Implementação e logística  Promoção junta das entidades adjudicantes e dos arquitectos  SRS05-05 COORDENAÇÃO INTERNA  Organização de exposição e de publicação sobre os 30 anos do serviço de concursos  Participação nos grupos de trabalho do CDN  Coordenação da actividade com a OA-SRN 
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SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL  

O pelouro da Prática Profissional tem como objectivo fundamental o apoio ao membro no exercício da sua 
profissão. Este apoio é disponibilizado através do atendimento jurídico e técnico realizado tanto presencialmente, 
como por telefone ou email, e ainda através da informação presente na página da internet. Durante o ano de 2014, 
pretende-se realizar uma análise aos procedimentos adoptados, de forma a continuar a melhorar os serviços 
prestados aos membros. 

Com vista à promoção da valorização profissional e científica dos arquitectos, propomos lançar as bases para a 
criação de Cadernos Técnicos de apoio à prática profissional. O estudo dessas bases deverá estabelecer a 
metodologia para o desenvolvimento de uma colecção que aborde os temas mais relevantes do exercício da 
profissão, tanto nas vertentes mais práticas como teóricas, prevendo-se uma regular actualização dos seus 
conteúdos. 

A divulgação de oportunidades de trabalho continuará a ser uma prioridade, sendo necessário proceder a alguns 
ajustes na Bolsa de Emprego, tais como a divulgação dos procedimentos concursais de Serviços e Organismos da 
Administração Pública, publicados no Diário da República e na Bolsa de Emprego Público (BEP). A bolsa de emprego 
da SRS deverá ser a base de dados referência das oportunidades de trabalho nos domínios da arquitectura e 
urbanismo, acessível à consulta de todos os seus membros. Será igualmente considerada a hipótese de 
implementar uma bolsa de emprego conjunta com a SRN. 

A capacidade de exportação de serviços dos arquitetos portugueses deve ser potenciada e amplificada no 
contexto europeu e internacional, através de parcerias e possíveis apoios. Neste sentido, será útil promover o 
anúncio de conteúdos informativos e ferramentas úteis na procura de novos mercados de trabalho. Este tipo de 
apoio será também necessário na procura de formação complementar no estrangeiro, através da divulgação de 
programas de apoio e de bolsas de estudo e investigação. 

Pretende-se que a colaboração com o CDN e a SRN seja constante, destacando-se o acompanhamento do 
processo de criação e implementação da Bolsa de Peritos, bem como a participação no grupo de trabalho de 
estudo de um Código da Construção e Edificação e sobre a remuneração dos serviços de arquitectura, o registo de 
autorias, e ainda o registo de projectistas de SCIE de 3º e 4º grau de risco. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

SRS06-01 APOIO À PRÁTICA 

 
Melhoria e otimização dos serviços prestados aos membros - 
Análise e acompanhamento dos procedimentos na prestação de apoio aos membros. 

 
Divulgação de informações e esclarecimentos - 
Preparação e divulgação de informações e esclarecimentos através dos meios de comunicação da SRS. 

 
Bases para a criação de cadernos técnicos de apoio à prática profissional – 
Estudo e definição da metodologia de desenvolvimento de uma colecção de cadernos técnicos, prevendo uma regular 
actualização dos conteúdos. 

  

SRS06-02 LEGISLAÇÃO 

 Jurisprudência - Disponibilização no site da OA-SRS de links e resumos dos principais acordãos por temas. 

 
Legislação no site –  
Actualização contínua da legislação em vigor e implementação de motor de busca dedicado à legislação. 

  

SRS06-03 OFERTA E PROCURA DE TRABALHO (BOLSA DE EMPREGO) 
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Optimização da bolsa de emprego – Melhoria da apresentação da bolsa de emprego e divulgação de procedimentos 
concursais de serviços e organismos da admnistração pública - bolsa de emprego público (BEP). 

 
Exportação de serviços - Procura de parcerias e apoios para potenciar a capacidade de exportação de serviços dos 
membros. 

 
Mobilidade profissional - Promover o anúncio de conteúdos informativos e ferramentas úteis, no âmbito da mobilidade 
profissional e na obtenção de formação complementar. 

  

SRS06-04 NOMEAÇÕES 

 Bolsa de Peritos - Acompanhamento na criação e implementação da Bolsa de Peritos. 

 
Bolsa de Jurados - Incluir na bolsa de jurados, as nomeações para procedimentos concursais da função pública. Rever os 
critérios para pertencer à bolsa, e definir um modo de funcionamento. 

  

SRS06-05 COORDENAÇÃO INTERNA 

 
Coordenação com CDN e SRN - Coordenação e uniformização de procedimentos comuns; reflexão sobre temáticas 
transversais às competências de cada conselho. 

 
Acompanhamento da criação da cédula profissional e cartão de membro - Acompanhar a criação da cédula profissional e 
do cartão de membro. 

 
Acompanhamento do registo de projectistas de SCIE - Registo e comunicação à ANPC dos projectistas membros da OA 
aptos a desenvolver projectos de SCIE de 3º e 4º grau de risco, e coordenação com o CDN de procedimentos a adoptar. 

 Acompanhamento do registo de autorias - Acompanhamento da implementação do registo de autorias. 

 
Remuneração dos serviços de arquitectura - Participação no grupo de trabalho sobre a remuneração dos serviço de 
arquitectura - revisão da Portaria n.º 701-H/2008. 

 
Código de Construção e Edificação - Participação no grupo de trabalho do CDN para criação de um código de construção e 
edificação. 
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SRS07 COMUNICAÇÃO  

O plano de actividades da Comunicação OA-SRS para 2014 adopta uma comunicação organizacional integrada 
que inclui duas vertentes de actuação: a Comunicação Externa – uma actividade estratégica à criação de 
credibilidade e aceitação da OA-SRS junto dos seus membros e da Arquitectura e dos Arquitectos junto da 
sociedade, e a Comunicação Interna – uma actividade que gera conhecimento e facilita os processos internos de 
comunicação, envolvendo todas as áreas de actuação. 

 

COMUNICAÇÃO EXTERNA 
Esta actividade inclui um conjunto de acções que vão permitir à OA-SRS informar mais e melhor o seu público 
externo (Membros e Público geral). Vincular os membros à OA-SRS e influenciar a opinião pública, provocando 
mudanças na forma como Arquitectura e os Arquitectos são vistos. Esta actividade compreende as acções:  

 

TRABALHAR COM ARQUITECTOS - FASE 2 
A segunda fase do projecto “Trabalhar com Arquitectos”, iniciado no mandato anterior, pretende ampliar a 
presença deste projecto na Web, quer através do site, quer através das suas redes sociais. Para gerar um 
aumento do tráfego online pretende-se reformular os conteúdos editoriais e a “orgânica” do site. 

Com o objectivo de promover este projecto e, por defeito, a arquitectura portuguesa e os nossos arquitectos “lá 
fora”, a Fase 2 prevê ainda criar uma versão bilingue do site, em português e inglês, e uma segunda campanha de 
comunicação, online e internacional.  

 

EDIÇÃO/ REVISÃO DE TEXTO 
Pretende-se que a área da comunicação da OA-SRS assegure a edição e a revisão de todos os textos que a OA-
SRS lança para o exterior. Esta actividade vai permitir à OA-SRS ter uma comunicação coerente, clara, objectiva e 
transparente, em função dos formatos de comunicação que possui e à medida dos públicos que procura atingir. 

 

MAPA CALENDÁRIO DE COMUNICAÇÃO   
A criação de um mapa anual de comunicação, que identifica o quê, como e quando a OA-SRS deve comunicar vai 
assegurar uma comunicação formal e regular com os seus membros. Este calendário consiste numa rede informal 
dentro da OA-SRS que exige um fluxo de informação interna. 

 

BASE DE EMAILS SEGMENTADA 
A criação de uma base de emails segmentada por público-alvo permitirá à OA-SRS direccionar estrategicamente 
informação em função dos seus diferentes públicos-alvo (Autarquias, Universidades, etc.). 

 

 NEWSLETTER 
Suporte através da edição de uma newsletter coordenada pela área da Cultura, com conteúdos informativos 
sobre o que acontece nas diferentes áreas de actuação da OA-SRS e sobre outras matérias no âmbito da 
arquitectura na região Sul, é um veículo de comunicação que irá permitir restabelecer um relacionamento mais 
próximo e regular com o seu público. 

 

SMS 
O reforço da comunicação com os membros através de SMS vai permitir que informações importantes sejam 
recebidas atempadamente e fortalecer laços de comunicação entre a OA-SRS e os seus membros. 
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ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Num apoio directo à direcção, é objectivo neste âmbito, manter e activar canais de comunicação com os Media. 

 

BASE DE DADOS  

A criação e monitorização de uma base de dados media irá dotar a OA-SRS de uma plataforma profissional de 
contactos, capaz de melhorar a transmissão de informação, de forma personalizada ou massiva, e diminuir a 
margem de erro na comunicação.  

 

PARCERIAS  

Pretende-se estabelecer mais parcerias media regulares, em função das diferentes actividades e interesses da 
OA-SRS, com o objectivo de gerar um aumento da visibilidade mediática da OA-SRS, da Arquitectura e dos 
Arquitectos.   

 

CLIPPING 

Pretende-se melhorar a gestão e análise do clipping com o objectivo aumentar os ângulos de interesse para a OA-
SRS intervir.   

 

INDENTIDADE GRÁFICA  
 
IMAGEM TEMPORAL 

A criação e o desenvolvimento de uma imagem gráfica temporal que ilustre os conceitos – Identidade e Inclusão – 
será trabalhada e aplicada nas múltiplas actividades a realizar pela OA-SRS durante este ano. 

 

IMAGEM INSTITUCIONAL  

A criação e o desenvolvimento de uma imagem institucional particular para o Serviço de Concursos vai permitir 
que a área da Encomenda da OA-SRS atinja melhor os seus objectivos. 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA  
A comunicação interna é uma actividade de grande importância para o desenvolvimento e sucesso da OA-SRS. 
Facilita os processos internos de comunicação com o objectivo de tornar o seu público interno (funcionários e 
membros eleitos) verdadeiros “embaixadores” da OA-SRS. Esta actividade assumida como mais-valia  na 
articulação das diferentes áreas da OA-SRS, integra a acção:  

 

REDE SOCIAL INTERNA  

Pretende-se que a OA-SRS adopte uma lógica de interacção entre os seus colaboradores a partir de uma 
ferramenta de comunicação interna privada, que permite partilhar informação de forma imediata e regular sobre o 
que acontece nas diferentes áreas de actuação da OA-SRS. A área da Comunicação acolhe e trabalha os 
conteúdos das restantes áreas de actuação da OA-SRS, articulando todos os intervenientes e divulgando 
internamente o produto final a divulgar, para que a posterior divulgação para os arquitectos e Sociedade seja mais 
informada, completa e direccionada. Esta comunicação irá ajudar todas as áreas a entenderem a cultura 
organizacional e a anular as chamadas ''ilhas''. Enquanto factor humanizador das relações de trabalho irá permitir 
consolidar a identidade da OA-SRS junto do seu público. Com efeito, o sucesso desta comunicação conduz ao 
sucesso da comunicação externa. 
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS07 COMUNICAÇÃO 

 

SRS07-01 COMUNICAÇÃO EXTERNA 

 TRABALHAR COM ARQUITECTOS - FASE 2 (COORDENAÇÃO) 

 EDIÇÃO/ REVISÃO DE TEXTO 

 MAPA CALENDÁRIO DE COMUNICAÇÃO   

 BASE DE EMAILS SEGMENTADA 

 NEWSLETTER 

 SMS 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

  

SRS07-02 INDENTIDADE GRÁFICA 

 IMAGEM TEMPORAL 

 IMAGEM INSTITUCIONAL 

 

SRS07-03 COMUNICAÇÃO INTERNA 

 REDE SOCIAL INTERNA 

 

  



 
 

OASRS – PLANO DE ACTIVIDADES 2014 18 / 31  
TRIÉNIO 2014/2016 
 
 

 
 

SRS08 CULTURA 

 

No âmbito da Identidade, 

NEWSLETTER 

A área da Cultura coordenará a produção da newsletter, desenvolvida conjuntamente com a área da 
Comunicação. Para maior pertinência e dinamização da newsletter, cada edição suportará diversos tipos de 
informação e conteúdos OA-SRS: originais, exclusivos, de fontes externas à OA, e proveniente de diversos canais 
existentes, como sejam os websites da OA, OA-SRS, OA-SRN e redes sociais. 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

Devido às especificidades técnicas deste projecto coordenado pela Biblioteca, propõe-se a activação de um 
conjunto de parcerias e protocolos com entidades externas, centros de investigação, faculdades e outras 
entidades científicas, que permitam uma maior mobilização deste projecto. 

 
EXTENSÃO DO PROJECTO “TRABALHAR COM ARQUITECTOS” – FASE 2 

Dando continuidade ao projecto iniciado no mandato passado, a área da cultura visa acompanhar e reforçar, 
sobretudo ao nível de conteúdos pedagógicos e educativos, o desenvolvimento da 2ª fase do projecto ‘Trabalhar 
com Arquitectos’, coordenada pela área da Comunicação. Este projecto tem o especial propósito de consolidar e 
dinamizar uma relação entre os dois vectores do binómio de relação arquitectos - sociedade.  

 

No âmbito da Inclusão, 

FÓRUM DOS ARQUITECTOS  

Propõem-se eventos de âmbito físico e digital, que espoletem a construção de uma plataforma digital de dados, 
apta à organização e catalogação de informação proveniente dos eventos ocorridos. Para tal, e de acordo com as 
linhas de acção gerais definidas no plano estratégico do triénio 2014-16, é proposto no fórum os seguintes 
subtemas: Juventude, Política, e Investigação.  

 

RADAR DE ARQUITECTURA 

Este projecto pretende promover a actividade sociocultural do campo da arquitectura, externa à OA-SRS, 
proveniente de agentes culturais como associações, entidades, fundações, ateliers, etc, capacitando-as de apoio 
e reforço na difusão de informação, por intermédio dos canais de comunicação OA-SRS.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS08 CULTURA 

 

SRS08-01 IDENTIDADE 

 NEWSLETTER (COORDENAÇÃO) 

 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 

 
EXTENSÃO DO PROJECTO “TRABALHAR COM ARQUITECTOS” – FASE 2 
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SRS08-02 INCLUSÃO 

 FÓRUM DOS ARQUITECTOS - MICROSITE E EVENTOS (COORDENAÇÃO) 

 RADAR DE ARQUITECTURA (COORDENAÇÃO) 
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SRS09 FORMAÇÃO 

A área da Formação enfrenta grandes desafios no sentido de uma necessidade de adaptação a novas condições 
de funcionamento e tipos de público. Para tal, contemplam-se três caminhos para melhoria do serviço formativo: 1. 
uma definição mais fina das necessidades formativas de público-alvo, que se tem mostrado cada vez mais 
dinâmico; 2. uma melhoria da divulgação junto do mesmo público; 3. continuar a defender uma estratégia de 
descentralização, através de parcerias com entidades e instituições externas da OA. 

O Plano de Actividades da Formação para 2014 terá três linhas de acção: a primeira, de carácter urgente, 
concentrar-se-á no aumento do número de formandos; a segunda linha, de carácter específico, sustentará as 
acções relacionadas com a renovação e actualização dos conteúdos das formações; a terceira linha, de carácter 
abrangente, desenvolverá um conjunto de acções a longo prazo, concentrando-se na melhoria das condições de 
acesso dos membros à área da Formação. 

 

ACTIVIDADE GRAU ZERO 

COMUNICAÇÃO COM NOVAS ENTIDADES 

A primeira linha de acção reúne um conjunto de iniciativas que envolvem a divulgação das Formações existentes 
na OA junto de entidades públicas e privadas e a elaboração de novos protocolos e pacotes de formações 
ajustadas às necessidades das mesmas. Para isso será elaborada uma Pasta com os conteúdos das formações e 
com uma síntese dos serviços prestados pela OA-SRS e será preparada uma apresentação da área da Formação 
para os futuros contactos a realizar neste âmbito, nomeadamente, ao nível das actividades definidas no âmbito 
das Delegações (Périplo pelas Delegações). Estas reuniões de apresentação deverão ocorrer entre os meses de 
Abril, Maio e Junho. As acções realizadas junto destas entidades serão uma oportunidade para divulgar os 
objectivos do Plano Estratégico da OA-SRS para o triénio 2014 a 2016 de acordo com os conceitos de Identidade e 
Inclusão. 

 

COMUNICAÇÃO JUNTO DOS MEMBROS 

Paralelamente às actividades desenvolvidas fora da OA-SRS será realizado um investimento e esforço para 
aumentar a comunicação da área da Formação junto dos membros, bem como o reconhecimento da qualidade dos 
seus serviços. Pretende-se não só aumentar a regularidade, como também as vias de comunicação até aqui 
existentes. A colaboração da área da Comunicação fortalecerá a criação de uma “imagem” da Formação que 
deverá chegar quinzenalmente a “todos” os membros através da mailing list, e da nova Newsletter; será criado 
um serviço de sms que divulga acções de Formação específicas junto dos membros que já participaram nas 
formações e construída uma base de dados com os seus contactos; e continuará a ser promovida a actividade nas 
redes sociais e o envio por correio/direct mail (DM) da programação trimestral para “todos” os membros.  

 

ACTUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS  

NOVAS FORMAÇÕES E NOVOS FORMADORES 

A segunda linha de acção apresenta um conjunto de iniciativas para promover a renovação dos conteúdos das 
Formações e Sessões de Esclarecimento. Para isso serão revistos e actualizados os temas das formações 
existentes, recuperadas algumas das temáticas antigas que não têm sido trabalhadas ultimamente e 
desenvolvidas outras novas, mantendo o carácter diversificado desta área. Estas acções deverão decorrer ao 
longo do ano de 2014, através do lançamento de concursos para novos formadores e do recrutamento de antigos 
formadores que estejam disponíveis para melhorar e ajustar os conteúdos e objectivos das suas formações. As 
Sessões de Esclarecimento deverão ocorrer em novos formatos. Nesse sentido, propõe-se a criação de novos 
modelos, como: Conferências, Master Classes, Seminários, Encontros, etc, que poderão integrar o Plano de 
Actividades da área da Cultura e acções de formação e programas culturais de outras entidades. A relação entre o 
número de horas, o valor da inscrição e a procura por parte dos membros, é um dado importante que deverá ser 
explorado através de um estudo de mercado realizado com base em pequenos inquéritos realizados aos 
membros.  
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NOVOS PROTOCOLOS 

Ao longo do ano de 2014 serão promovidos um conjunto de contactos no sentido de activar os protocolos 
existentes na área da Formação e construir outros com faculdades e entidades certificadas, aumentando desse 
modo a diversidade de oferta. A divulgação da formação junto de novas entidades e o acolhimento de novos 
públicos será uma prioridade para 2014. Tal como na Actividade Zero, as acções realizadas junto destas entidades 
deverão servir de oportunidade para divulgar os objectivos do Plano Estratégico para o triénio 2014 a 2016, de 
acordo com os conceitos de Identidade e Inclusão. 

 

SERVIÇO PÚBLICO 

As actividades de carácter abrangente são enquadradas pelo conceito de “Serviço Público” e por uma intenção de 
oferecer novos serviços e novas condições de acesso aos actuais e futuros membros da OA. Essas actividades 
dividem-se em três pontos: Formação contínua; Formação online; (re)construção de uma nova sala de Formação. 

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Pretende-se dar continuidade à política de revisão de custos da Formação, nomeadamente, ao nível dos custos 
com Formadores e dos valores das Formações para os membros. A redução dos custos das Formações poderá 
ser um factor determinante para o aumento do número de formandos, nesse sentido, será estudada uma 
alteração sustentada desses valores e que passará por um outro inquérito aos membros sobre essa questão 
específica. 

Defender junto do CDN uma proposta que possa cruzar o valor dos serviços prestados pela Formação com o valor 
das quotas dos membros. 

 

FORMAÇÃO ONLINE 

Estabelecer novos protocolos com empresas certificadas de modo a ampliar o leque de ofertas e melhorar o 
serviço aos membros, sobretudo, àqueles que se encontram geograficamente mais distantes da sede da OA. 

 

NOVO ESPAÇO DE FORMAÇÃO 

Estudar as diversas propostas alternativas ao Auditório que não cumpre totalmente as exigências definidas pela 
DGERT e dar resposta às queixas dos formandos sobre as condições deste espaço e do seu mobiliário. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS09 FORMAÇÃO 

 

SRS09-01 ACTIVIDADE GRAU ZERO 

 
COMUNICAÇÃO COM NOVAS ENTIDADES –  
Divulgar as Formações existentes e elaborar novas Formações de acordo com as necessidades das entidades 
contactadas. 

 COMUNICAÇÃO JUNTO DOS MEMBROS - Aumentar a peridiocidade e a divulgação da Formação junto dos membros. 

 

SRS09-02 ACTUALIZAÇÃO DE CONTEÚDOS 

 
NOVAS FORMAÇÕES E NOVOS FORMADORES –  
Actualizar os contéudos das Formações e criar novos formatos para as Sessões de Esclareciemnto. 

SRS09.2.2 NOVOS PROTOCOLOS - Ampliar o leque de oferta de formações e divulgar a Formação junto de novos púlicos. 
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SRS09-03 SERVIÇO PÚBLICO 

 FORMAÇÃO CONTÍNUA - Rever os valores da Formação para os membos da OA-SRS. 

 
FORMAÇÃO ONLINE –  
Estabelecer novos protocolos que permitam ampliar o número de formandos que se encontram geograficamente 
distantes da Sede da OA. 

 
(RE)CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO DE FORMAÇÃO –  
Melhorar as condições do Auditório da OA-SRS e consequentemente a qualidade das Formações apresentadas. 
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SRS10 BIBLIOTECA 

De acordo com o Plano Estratégico da OA-SRS para o triénio 2014-2016 as acções desenvolvidas pela Biblioteca 
Keil do Amaral pretendem contribuir para o reforço da Identidade da arquitectura portuguesa e para a Inclusão dos 
seus membros na Ordem dos Arquitectos. 

No âmbito do tema da identidade pretende-se dar continuidade aos processos de intercâmbio e parceria com 
outras bibliotecas, favorecendo uma linha temática de aquisições em torno da História, Teoria e Crítica da 
Arquitectura Portuguesa 

 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÂO 

Pretende-se acolher e divulgar os espólios e acervos doados à OA e realizar parcerias para o seu restauro, 
conservação e digitalização. Estas parcerias serão realizadas com o apoio da presidência da OA-SRS, no âmbito 
das relações institucionais e contam igualmente com o apoio do Departamento Jurídico para salvaguarda de todas 
as questões legais que envolvam o tratamento de documentação, bem como os serviços especializados que 
envolvem a sua conservação. Promover a apresentação de projectos de investigação conjuntos e individuais no 
espaço da Biblioteca e divulgar os resultados por eles alcançados através de eventos organizados em 
colaboração com a área da Cultura; (Coordenação do Projecto) 

 

BIBLIOTECA DIGITAL 

Pretende-se dar continuidade ao processo de digitalização das pastas dos “recortes de Jornal”, dos periódicos 
mais relevantes, bem como à disponibilização de mais conteúdos online, nomeadamente, os livros das Bibliotecas 
das Delegações e as colecções e documentos, entretanto reorganizados e arquivados no sótão.  

 

FÓRUM DOS ARQUITECTOS 

Propõe-se a organização de um conjunto de iniciativas no espaço da Biblioteca e junto das Faculdades, 
procurando realizar acções conjuntas com a área da Cultura e dando continuidade às ideias já apontadas no 
Projecto Educativo, lançado no triénio anterior, nomeadamente, através da disponibilização do espaço para a 
apresentação de teses e publicações com a contrapartida da cedência de um exemplar a apresentar. Realização 
de parcerias com livrarias e editoras no âmbito do lançamento de livros e revistas da especialidade; organização 
de exposições temáticas par divulgar os espólios e os livros mais relevantes que integram o fundo documental da 
Biblioteca.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRS10 BIBLIOTECA 

 

SRS10-01 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO (COORDENAÇÃO) 

 Acolher e divulgar os espólios e acervos doados à OA 

 Divulgar os resultados de projectos de investigação relevantes para a cultura arquitectónica 

 

SRS10-02 BIBLIOTECA DIGITAL 

 Manutenção da Base de Dados - Divulgação dos conteúdos da  Biblioteca 

 Digitalização das pastas dos “recortes de Jornal” e dos periódicos mais relevantes 
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 Boletim Bibliográfico 

 

SRS10-03 FÓRUM DOS ARQUITECTOS 

 Promover programas de incentivo à pratica de investigação.  

 Realização de parcerias para o lançamento de livros e revistas da e organização de exposições. 
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SRSCRA ADMISSÃO 

Do ponto de vista estratégico o Conselho Regional de Admissão do Sul pretende actuar no sentido da revisão do 
RI e da revisão da formação profissional de apoio ao estágio. 

É da competência do Conselho Regional de Admissão do Sul, (CRA-S), os procedimentos de análise e verificação 
do acesso à Ordem e a avaliação e organização dos estágios. Nesse trabalho contínuo, de contacto com a 
realidade da profissão, tem vindo o CRA-S sugerir diversas medidas para agilizar e actualizar as exigências à volta 
do estágio profissional. Nesse sentido, temos proposto diversas medidas operacionais e concretas, tendo em 
conta as disposições legais que, entretanto, surgiram, para a necessidade premente da revisão do Regulamento 
de Inscrição (RI) em vigor, tarefa que já tinha sido iniciada no mandato anterior. Considera-se de importância vital a 
conclusão deste processo sob pena de se atrasar uma revisão essencial para o futuro da profissão. Reconhecesse 
que a alteração do regulamento tem a capacidade de influenciar decisivamente o modo de inserção e de 
relacionamento dos novos membros com a profissão e com a OA.  

A proposta procura ter em conta a actual dinâmica do mercado de trabalho profissional, e tem como objectivo 
disponibilizar ao membro estagiário um conjunto de conhecimentos diversificados e melhor adaptados às 
necessidades que cada profissional quer vir a desenvolver. Por este motivo, e de forma natural, acreditamos que 
podem ser garantidos estas 

Como actividades a implementar no ano 2014 através do CRA-S serão lançadas iniciativas no sentido da 
monitorização e valorização do processo de Admissão, nomeadamente: 

2ª edição do Prémio de Estágio, dando seguimento aos objectivos da primeira edição; 

Concurso de projecto de arquitectura, segundo modelo que permita estimular o envolvimento dos 
estagiários, com os respectivos patronos; 

Cerimónia de recepção a novos membros da OA-SRS; 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO 

 

SRSCRA-01 ORGANIZAÇÃO INTERNA 

 Gabinente de apoio e desempenho de funções estatutárias do CRA-S 

 

SRSCRA-02 MONITORIZAÇÃO  DA ADMISSÃO 

 Produção de dados estatísticos 

 

SRSCRA-03 SISTEMA DE ADMISSÃO 

 Apoio à revisão do regulamento 

 

SRSCRA-04 FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 Revisão da forma e conteúdos da formação complementar 

 Acompanhamento da formação 

 

SRSCRA-05 PROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIA 
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 Organização e concretização da prova 

 

SRSCRA-06 RELAÇÕES EXTERNAS 

 Contactos com outros orgãos 

 

SRSCRA-07 PRÉMIO DE ESTÁGIO 

 Organização do evento “Estágios em Portugal e no Mundo” 

 

SRSCRA-08 CONCURSO DE ARQUITECTURA 

 Organização e concretização de concurso de ideias destinado aos arquitectos estagiários 
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SRSCRD DISCIPLINA 

 

AMPLIAÇÃO DA BOLSA DE RELATORES EXTERNOS 

O exercício do poder disciplinar é uma das competências fundamentais da Ordem dos Arquitectos, essencial à 
credibilização e dignificação da profissão. O correto cumprimento dessa responsabilidade depende da capacidade 
dos órgãos competentes de executar, de forma adequada e em tempo oportuno, as tarefas que lhe são inerentes. 

 

DESCRIÇÃO 

Procedimento para a contratação de arquitectos que prestem ao Conselho Regional de Disciplina Sul o serviço de 
apoio à análise de processos e apoio à execução de procedimentos disciplinares, no âmbito das competências do 
próprio e do respectivo conselho, tal como regulamentadas. 

O processo de selecção será desenvolvido e concluído por três elementos, designadamente o presidente e um 
jurista deste conselho, assim como um membro do Conselho Directivo Regional Sul, com o respectivo apoio 
administrativo. 

 

METODOLOGIA 

A colaboração será desenvolvida no âmbito da actividade do Conselho Regional de Disciplina Sul; 

O relator externo colaborará no quadro dos Estatutos da Ordem, do Regulamento de Deontologia e do 
Regulamento de Procedimento Disciplinar, executando tarefas aí previstas, em sede de instrução de processos de 
inquérito e disciplinares; 

O relator externo será chamado a colaborar na medida das necessidades, sendo remunerado na base definida à 
data do anúncio. 

 

COLECTÂNEA DE DECISÕES 

Criação de uma colectânea com as decisões, designadamente Acórdãos, proferidas por este Conselho. 

 

DESCRIÇÃO 

Desenvolvimento de uma colectânea que reúna as últimas decisões deste Conselho, em matéria decisória. 

Este documento servirá para que efectivamente haja uma compilação das decisões mais importantes deste 
Conselho, servindo de guia jurisdicional aos futuros membros eleitos e mesmo relatores externos que possam 
juntar-se à bolsa actual. 

Em última instância e em fase posterior, deverá este documento ser tornado público, para que possam os 
membros associados e partes interessadas analisar e avaliar o trabalho efectuado pelo CRD-S, tomando 
conhecimento dos critérios decisórios tomados em situações análogas. 

 

METODOLOGIA 

Recolha de documentos conclusivos dos processos disciplinares, eliminação de dados nominais e elaboração de 
sumários que definam os juízos de avaliação do Conselho. 

Criação de um documento único, devidamente organizado e formatado, para que seja fundamentalmente 
funcional na pesquisa. 

Este trabalho requer uma colaboração estreita com o apoio administrativo, assim como com os juristas que 
prestam serviço ao CRD-S, pela sua presença e colaboração na componente jurídica, nos últimos anos, e que 
culminou nas peças processuais em questão. 
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REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS 

Controlo deontológico através da monitorização das práticas profissionais, com a colaboração de entidades 
externas. 

 

DESCRIÇÃO 

Independentemente da sujeição legal de comunicação de eventuais irregularidades cometidas por arquitectos por 
parte de outras entidades públicas à O.A., considera este Conselho fundamental a extensão das funções desta 
Secção, no que respeita à fiscalização dos actos próprios da profissão, através da colaboração com entidades que 
reúnem os meios e a legitimidade para essa monitorização. 

A regulação da profissão tem que ser entendida como prioritária nas acções de uma Ordem Profissional, pois é 
através de um conhecimento profundo e actualizado das práticas profissionais em curso que pode uma Ordem 
gerir os aspectos ligados à dignificação da profissão, e trabalhar nesse sentido. 

Deverá este regime de colaboração ser entendido como um reforço das práticas de regulação, no melhor 
interesse público e da classe profissional. 

 

METODOLOGIA 

Criação de lista de entidades e levantamento das respectivas competências, para efeitos de complemento das 
atribuições deste Conselho Regional de Disciplina e Conselho Directivo Regional. 

Contacto e reunião com as entidades pretendidas, com o objectivo de criação de protocolo de colaboração, ao 
abrigo do estabelecido no Regime Jurídico das Associações Públicas Profissionais. 

Pretende-se que este trabalho seja desenvolvido pelos membros eleitos, pois requer trabalho de campo, quer na 
definição das entidades a contactar quer no contacto com as mesmas. Deverá contar com o apoio jurídico da 
jurista permanente do CRD-S, e respectivo apoio administrativo na elaboração das peças escritas. 

Esta acção deverá culminar na definição de equipa que possa ter a disponibilidade e assumir a eventual 
responsabilidade de agir no terreno, para efeitos de fiscalização, a definir. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRSCRD CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA 

 

SRSCRD-01 AMPLIAÇÃO DA BOLSA DE RELATORES EXTERNOS 

 
Aumento do número de colaboradores do Conselho, com a ampliação da Bolsa de Relatores, sujeito a processo de 
seleção 

 

SRSCRD-02 COLECTÂNEA DE DECISÕES 

 Criação de uma colectânea com  as decisões, designadamente Acórdãos,  proferidas por este Conselho 

 

SRSCRD-03 REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS 

 Controlo deontológico através da monitorização das práticas profissionais, com a colaboração de entidades externas 
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SRSDEL DELEGAÇÕES  

Em 2014 será prosseguida a estratégia iniciada no triénio anterior, que prevê o funcionamento das Delegações 
como extensões efectivas da Secção Regional, com sua missão de disponibilizar localmente os serviços 
essenciais aos membros.  

As delegações têm autonomia para definir o seu plano de actividades, em articulação com as estratégias da OA-
SRS e contam com o apoio desta para levarem a cabo as suas iniciativas, seja directamente, na organização e 
participação, seja indirectamente através da disponibilização de recursos.  

Na perspectiva de melhorar a articulação entre as Delegações da OA-SRS e o CDR-S, pretendemos dar início a um 
processo de revisão participado das Normas de Criação e Funcionamento das Delegações e Núcleos (NCFDN). 
Esta revisão deverá adaptar abrangência territorial das Delegações à realidade prevista no novo Estatuto da OA 
bem como rever a metodologia de nomeação das direcções das Delegações e a sua forma de financiamento. 

Conjuntamente com a Direcção e no suporte da sua acção daremos também inicio a um ciclo de visitas às 
Delegações e, juntamente com as respectivas direcções, às principais Câmaras Municipais distribuídas pelo 
território da OA-SRS. Este périplo terá como objectivo aproximar o poder local da OA-SRS, e assim alertar para os 
problemas que afectam a classe dos arquitectos, bem como dar a conhecer às autarquias e aos arquitectos dos 
seus quadros os serviços prestados pela OA-SRS, desde a formação ao serviço de concursos. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRSDEL DELEGAÇÕES 

 

SRSDEL-01 COORDENAÇÃO 

 Reuniões de coordenação 

 Suporte às Delegações 

 Encontro anual de Delegações 

 Revisão das NCFDN 

 

SRSDEL-02 IDENTIDADE / INCLUSÃO 

 Périplo pelas Delegações e Autarquias 
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SRSNUC NÚCLEOS 

Os Núcleos, de acordo com as Normas de Criação e Funcionamento de Delegações e Núcleos da Secção Regional 
do Sul (NCFDN) são criados por vontade expressa de 50% dos arquitectos residentes numa região geográfica, 
com um fim determinado por um programa ou ideia, de carácter não permanente, e extinguindo-se após cumprir 
as suas funções. Neste âmbito e constatando o desinteresse verificado no triénio anterior, pretendemos que a 
revisão das NCFDN referida no capítulo anterior, permita igualmente rever o modelo de criação dos Núcleos. 
Pretende-se permitir que a criação dos Núcleos não esteja dependente do lançamento de um concurso dentro de 
uma janela especifica de tempo por ano, mas que essa possibilidade possa existir em permanência. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS 

 

SRSNUC NÚCLEOS 

 

SRSNUC-01 COORDENAÇÃO 

 Criação de Núcleos 

 Reuniões de coordenação 

 Suporte aos Núcleos 
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III. CONCLUSÃO 

O difícil enquadramento socioeconómico que o país atravessa tem vindo a afectar expressivamente a classe dos 
arquitectos, que em muitos casos se vêem forçados a suspender a sua actividade profissional, perante uma 
encomenda cada vez mais reduzida ou mesmo inexistente. 

O afastamento dos arquitectos da Ordem é um fenómeno que se tem vindo a registar com cada vez maior 
frequência e representa alguma incapacidade da mesma reagir perante as rápidas alterações e adversidades do 
actual panorama sócio profissional. Para combater este fenómeno, considera-se útil apoiar e promover iniciativas 
que estimulem a busca de soluções dentro da própria classe profissional, reforçar o suporte e defesa da actividade 
profissional dos membros em diversos contextos e promover a própria classe profissional dentro e fora do país., 
numa perspectiva da desejada exportação dos serviços dos arquitectos em vez dos próprios arquitectos. 

Estes objectivos desenvolver-se-ão dentro de um quadro de necessária contenção orçamental da Secção, que 
mais do que levar a cabo diferentes iniciativas, utilizará os seus recursos para promover, divulgar e apoiar aquelas 
que, nos diferentes quadrantes e sectores da profissão e da sociedade, se identifiquem como alinhadas e 
potenciadoras destes objectivos. 

 


