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Sul
História
A Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos é uma extensão da Ordem dos 
Arquitectos que representa os arquitectos na parcela sul do território nacional, 
na Madeira e nos Açores. De acordo com o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
compete-lhe ainda promover a filiação da respectiva secção em organizações de 
âmbito regional, nacionais ou estrangeiras, com objectivos afins, ouvido o conselho 
directivo nacional; cooperar com os demais órgãos da Ordem na prossecução 
das suas atribuições; administrar e dirigir os serviços regionais; cobrar as quotas 
dos membros inscritos na respectiva secção; admitir a inscrição de membros 
residentes na área da respectiva região; prestar serviços aos arquitectos e outras 
entidades; criar delegações e dinamizar a criação de núcleos, de acordo com 
os regulamentos internos; constituir comissões de trabalho de âmbito regional 
e nomear os seus membros; certificar a inscrição dos arquitectos e conceder o 
respectivo título profissional e dar assessoria à organização de concursos e nomear 
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A Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos é uma extensão da Ordem dos 
Arquitectos que representa os arquitectos na parcela sul do território nacional, 
na Madeira e nos Açores. De acordo com o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
compete-lhe ainda promover a filiação da respectiva secção em organizações de 
âmbito regional, nacionais ou estrangeiras, com objectivos afins, ouvido o conselho 
directivo nacional; cooperar com os demais órgãos da Ordem na prossecução 
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residentes na área da respectiva região; prestar serviços aos arquitectos e outras 
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e nomear os seus membros; certificar a inscrição dos arquitectos e conceder o 
respectivo título profissional e dar assessoria à organização de concursos e nomear 
representantes de júris, entre outras competências.  
A OASRS tem a sua sede em Lisboa e uma rede de tres delegações regionais: 
Centro, Madeira e Açores.
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Foi hoje publicado 
o Decreto-lei 
37/2015, 
Diploma que estabelece o regime de acesso 
e exercício de profissões e de atividades 
profissionais Este diploma é aplicável a qualquer 
profissão, com exceção das profissões reguladas 
por associação pública profissional.
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António Sousa procura Estágio/
Emprego 
12 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional. Ler mais   

Foi hoje publicado o Decreto-lei 
37/2015
09 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional. Ler mais   

António Sousa procura Estágio/
Emprego 
01 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional. Ler mais   
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António Sousa procura Estágio/
Emprego 
12 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais   

Foi hoje publicado o Decreto-lei 
37/2015.
09 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais  

Gustavo Silva procura Estágio/
Emprego 
01 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais. Com exceção das profissões reguladas por associação 
pública profissional.   Ler mais  
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facestem ratiunt et, nobit, tem natur? Cillo verat volore vendentem 
volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolloriorro venestota 
dit, sa sequo dolupta velit, tem ute voluptam rersper feriatur sitatur 
sequo essit, cus, aperum eum as dest, simpor adit inctotaspic 
tem. Umquisim dolupta sam ra quiatiam, conse expe sequi omnis 
nis rerruntiunto cum vendi opta consedi ciisqui busapis quisci ut 
pratios secusae nime evel ipsamenis doluptate prae nonsed mil mi, 
core ni ditatum, ut aut evellatur recabo. 
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"113 Arquitectos" aceita 
candidatos para estágio. 
12 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais   

Extrastudio procura arquitecto.
11 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional. Ler mais

Gustavo Silva Arquitectos 
procura arquitecto sénior. 
09 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais
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Extrastudio procura arquitecto 
11 Março, 2015 – Lisboa

Estamos a recrutar Arquiteto (M/F) para função comercial, em resposta às novas 
exigências do mercado. 

Funções:
Prospeção e angariação de negócios;
Apoio especializado ao cliente.

Requisitos mínimos:
Ambição e motivação;
Apresentação cuidada;
Disponibilidade total;

Horário:
Full-time ou part-time.

Prazo de envio de candidatura:
31 de junho de 2015

Envio de CV para:
mafalda@extrastudio.pt
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António Sousa procura Estágio/
Emprego.
12 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais   

Jovem arquitecto procura 
empresa para estágio da OA.
09 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais   

Gustavo Silva procura Estágio/
Emprego. 
01 de Setembro de 2015
Diploma que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de 
atividades profissionais Este diploma é aplicável a qualquer profissão, com 
exceção das profissões reguladas por associação pública profissional.   Ler mais  
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bolsa de 
emprego

oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

António Sousa procura Estágio/
Emprego 
11 Março, 2015 – Lisboa

Procuro estágio ou emprego em arquitectura. Experiência em desenho e 
maquetagem.

O que te diferencia
Ambição e motivação
Disponibilidade imediata

Anos de experiência
3

Requisitos mínimos
Ambição e motivação
Apresentação cuidada
Disponibilidade total

Conhecimentos informáticos
AutoCad
Inventor
Photoshop

Horário
Full-time ou part-time



oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

António Sousa procura Estágio/
Emprego 
11 Março, 2015 – Lisboa

Procuro estágio ou emprego em arquitectura. Experiência em desenho e 
maquetagem.

O que te diferencia
Ambição e motivação
Disponibilidade imediata

Anos de experiência
3

Requisitos mínimos
Ambição e motivação
Apresentação cuidada
Disponibilidade total

Conhecimentos informáticos
AutoCad
Inventor
Photoshop

Horário
Full-time ou part-time

Voltar

bolsa de 
emprego

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz



bolsa de 
emprego

oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

 nome

 nº de membro ⁄ nif

 tel.

Dados Empresa

 website

 email

 local

 título

 resumo da oferta

Oferta

 Emprego  Estágio  Estágio Profissional OA



bolsa de 
emprego

oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

 local

 título

 resumo da oferta

Oferta

 descrição de funções

 requisitos mínimos

 prazo de envio de candidatura

 email para envio de cv

 contacto para entrevista

 Emprego  Estágio  Estágio Profissional OA

 Full-time  Part-time



oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

submeter

 resumo da oferta

 descrição de funções

 requisitos mínimos

 prazo de envio de candidatura

 email para envio de cv

 contacto para entrevista

bolsa de 
emprego

 Full-time  Part-time



bolsa de 
emprego

oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

 nome

 nº de membro

 tel.

Dados Pessoais

 website

 email

 local

 título

 resumo da procura

Procura

 Emprego  Estágio  Estágio Profissional OA



bolsa de 
emprego

oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

 local

 título

 resumo da procura

Procura

 o que te diferencia

 anos de experiência

 Conhecimentos informáticos

 Emprego  Estágio  Estágio Profissional OA

 Full-time  Part-time



oferta
procura
submeter  
oferta
submeter  
procura

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

submeter

 resumo da procura

 o que te diferencia

 anos de experiência

 Conhecimentos informáticos

 Full-time  Part-time

bolsa de 
emprego

o que faz



Exercício da Profissão

Enumeração das Incompatibilidades

Modos de exercício da profissão

Regulamento do Provedor da Arquitectura

Direitos do Arquitecto

Regulamento do Procedimento Disciplinar

Princípios de Deontologia

Regulamento Eleitoral

oasrs
estratégia 2014–16
documentos 
institucionais
equipa
parceiros
imprensa 

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

agenda
o que faz
o que é
questões 
frequentes
contacto



agenda
o que faz
o que é
questões 
frequentes
contacto

oasrs
estratégia 2014–16
documentos 
institucionais
equipa
parceiros
imprensa 

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

press-releases
base dados 
imprensa
contacto

 enviar 

 email

 meio / publicação

 nome

 cargo

Junte-se à nossa base de dados e receba press-
releases e convites para previews de imprensa.



formação

formações
inscrições

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

Patologias em edifícios
— 23, 24, 25 set. 2015 

Direção de obra 
— 23, 24, 25 set. 2015

Reabilitação estrutural de edifícios 
antigos: casos práticos 
— 30 set. 2015

Inglês técnico para arquitectos
— 8, 9, 10, 11 set. 2015

Sketchup II — Render e fotomontagem
— 17, 18 set. 2015
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Horário
10h–18h 

Duração
21h

Local
Auditório OA

Preço
140€ (FC)

Certificados
Certificado de Formação

Anexos
www.dropbox.com/blablabla

Notas/observações
Lorem ipsum text

Inscrições
Membros efetivos e Membros esta-
giários: Portal dos Arquitectos
Não membros: preencher o formu-
lário e enviar para formação@oasrs.
org / +351 213 241 175

Voltar

formação

formações
inscrições

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

direcção de obra
— 23, 24, 25 set. 2015
comunicação, software e imagem 

A formação tem como objectivo 
apoiar os formandos que pretendam
desenvolver a actividade de 
Direcção de Obra. 

Programa
Serão abordados diversos temas: 
Estado do Sector do Construção 
em Portugal, Enquadramento 
Legal, Concursos de Empreitadas, 
Orçamentação, Preparação do 
Arranque da Obra, Equipamentos 
de Estaleiro, Planeamento, Controlo 
de Custos, Qualidade, Segurança e 
Ambiente, com a apresentação de 
casos práticos.

Destinatários
formandos que pretendam 
desenvolver a actividade de 
Direcção de Obra. 

Formador(es)
Arq. Vasco Martins (professor na 
Universidade de Lisboa)  
Eng. José Bruno Martins (fundador 
da extrarquitectos)



formações
inscrições

Horário
10h–18h 

Duração
21h

Local
Auditório OA

Preço
140€ (FC)

Certificados
Certificado de Formação

Anexos
www.dropbox.com/blablabla

Notas/observações
Lorem ipsum text

Inscrições:
Membros efetivos e Membros 
estagiários: Portal dos Arquitectos
Não membros: preencher o 
formulário e enviar para formação@
oasrs.org / +351 213 241 175

A formação tem como objectivo 
apoiar os formandos que pretendam
desenvolver a actividade de 
Direcção de Obra. 

Programa
Serão abordados diversos temas: 
Estado do Sector do Construção 
em Portugal, Enquadramento 
Legal, Concursos de Empreitadas, 
Orçamentação, Preparação do 
Arranque da Obra, Equipamentos 
de Estaleiro, Planeamento, Controlo 
de Custos, Qualidade, Segurança e 
Ambiente, com a apresentação de 
casos práticos.

Destinatários
formandos que pretendam 
desenvolver a actividade de 
Direcção de Obra. 

Formador(es)
Arq. Vasco Martins (professor na 
Universidade de Lisboa)  
Eng. José Bruno Martins (fundador 
da extrarquitectos)

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz formação

Voltar



Aluga-se escritório com 90m2 na 
marginal de Cascais
— 700€ 

Vende-se impressora 3D usada  
— 2.500€

Vende-se esteira nova e com garantia
— 150€

Vende-se  licença de 2 anos de AutoCAD
— 650€

Vende-se escritório com 350m2 e jardim. 
Ideal para equipa entre 5 e 7 pessoas, 
Leça da Palmeira.
— 12.000.000€

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

loja técnicao que faz

pesquisa
submeter
termos e 
condições

 ordenar

 tipo de anúncio

 categorias
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loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

vende-se impressora 3D usada
— 20 ago 2015  /  tecnologia  /  venda

Vende-se impressora 3D, comprada em 10.02.2005. Em bom estado.
Entrego em maõs na zona do Porto ou Aveiro.

2.500€

Voltar

pesquisa
submeter
termos e 
condições



loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz
vende-se impressora 3D usada
— 20 ago 2015  /  tecnologia  /  venda

Vende-se impressora 3D, comprada em 10.02.2005. Em bom estado.
Entrego em maõs na zona do Porto ou Aveiro.

2.500€

Voltar

pesquisa
submeter
termos e 
condições



loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

vende-se impressora 3D usada
— 20 ago 2015  /  tecnologia  /  venda

Vende-se impressora 3D, comprada em 10.02.2005. Em bom estado.
Entrego em maõs na zona do Porto ou Aveiro.

2.500€

Voltar

pesquisa
submeter
termos e 
condições



loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

    * nome

* nº de membro da OA

 tel.

Dados Pessoais

* email

    * tipo de anúncio

 categoria

*título

*descrição do artigo

*custo

 adicionar fotos

pesquisa
submeter
termos e 
condições



loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

    * nome

* nº de membro da OA

 tel.

Dados Pessoais

    * tipo de anúncio

 categoria

*título

*descrição do artigo

*custo

 adicionar fotos

 img235.jpg (remover)
 img236.jpg (remover)

pesquisa
submeter
termos e 
condições



loja técnica

pesquisa
submeter
termos e 
condições

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

    * nome

* nº de membro da OA

 tel.

Dados Pessoais

* email

*custo

 adicionar fotos

 Concordo com os termos e condições

*   Campos de preenchimento obrigatório

 enviar 



loja técnica

pesquisa
submeter
termos e 
condições

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

    * nome

* nº de membro da OA

 tel.

Dados Pessoais

* email

*custo

 adicionar fotos

 Concordo com os termos e condições

*   Campos de preenchimento obrigatório

 enviar 



loja técnica

ordem dos arquitectos 
secção regional sul

pesquisar...portal 
arquitectos

trabalhar com
arquitectos

escolha
arquitectura

o que faz

    * nome

* nº de membro da OA

 tel.

Dados Pessoais

    * tipo de anúncio

 categoria

*título

*descrição do artigo

*custo

 adicionar fotos

 img235.jpg (remover)
 img236.jpg (remover)

pesquisa
submeter
termos e 
condições

Ocorreu um erro. Verifique se todos os campos 
assinalados com * estão preenchidos. Fechar 



agenda
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arquitectos
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arquitectos

escolha
arquitectura
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20
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28
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1

8

15
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29

q

2

9

16

23

30

s

3

10

17

24

31

s

4

11

18

25

1

d

5

12

19

26

2

14

14 julho, 2015

12 julho, 2015

Formação em Certificação

Evelique nullaborum volutem ium qui blandigendis estotae nobis 
aces aboresci comnient poreptatem. Nempe laces dolum lamus.
Pit volupta ersperia arumquo sandae in porrorro cum dolorest 
facestem ratiunt et, nobit, tem natur? Cillo verat volore vendentem 
volupis asperum qui alitis eatenienis esequi dolloriorro venestota 
dit, sa sequo dolupta velit, tem ute voluptam rersper feriatur sitatur 
sequo essit, cus, aperum eum as dest, simpor adit inctotaspic 
tem. Umquisim dolupta sam ra quiatiam, conse expe sequi omnis 
nis rerruntiunto cum vendi opta consedi ciisqui busapis quisci ut 
pratios secusae nime evel ipsamenis doluptate prae nonsed mil mi, 
core ni ditatum, ut aut evellatur recabo. 

30 julho, 2015


