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I. INTRODUÇÃO

IDENTIDADE E INCLUSÃO

Aestratégia de actuação daOA-SRSpara o triénio 2014-16materializa-se na relação entre os dois vectores do
binómioArquitectos – Sociedade. Entre eles acredita-se existirem dois domínios de actuação: Identidade e
Inclusão.

A construção da identidade deve fundar-se numamaior intervenção política e educação arquitectónica, gerando
mais cultura e conhecimento. Por outro lado, através da inclusão dos jovens, dos que desenvolvem o seu trabalho
nas autarquias ou organismos públicos, dentro ou fora dos ateliers e independentemente da sua dispersão pelo
país, quer-se potenciar relações em rede, melhorando a qualidade dos serviços prestados pelos arquitectos à
sociedade.

Estes serviços qualificados reforçama imagem que a sociedade constrói dos arquitectos, pois o seu trabalho gera
economia e qualidade de vida. Completando este ciclo de relações, espera-se reforçar a relação entre a sociedade
eos arquitectos, e consequentemente gerar mais encomenda. O trabalho provémde uma sociedade desperta
para o valor do arquitecto e do seu impacto qualitativo nomodo de vida das pessoas. Só através demais emelhor
trabalho se pode inverter o ciclo recessivo emque a classe se encontra.

Ser umaOrdem inclusiva só é possível partindo de uma consciência de classe e de umsentimento de pertença
conferido por uma identidade forte. Ter identidade significa uma classe informada, influente e respeitada pela
sociedade. A OA-SRS pode desempenhar um papel educativo e pedagógico: fundando as bases para ser umpólo
cultural em torno da arquitectura, promovendo e difundindo conteúdos combase num tratamento esclarecido do
conhecimento produzido pelos arquitectos ao longo dos tempos, sendomais influente na sociedade através dos
arquitectos presentes nos centros de decisão.

Para conjugar estes objectivos, o plano de actividades da OA-SRS organiza-se em dois eixos de acção: os
projectos estratégicos e os internos

PROJECTOS ESTRATÉGICOS

Osprojectos estratégicos correspondem a umcorpo de iniciativas que envolvem umaactuação transversal mais
profunda entre as diferentes áreas e pelouros da OA-SRS. Destacam-se em termos de importância e hierarquia
dos demais e pretendem, pelo perfil pedagógico inerente, chegar a umpúblico-alvomais alargado da sociedade.
Estes são projectos comumamaior projecção e visibilidade, assumindo-se portanto comoprioritários para aOA-
SRSdurante o ano de2015.

PROJECTOS INTERNOS

Osprojectos internos são iniciativas comumavertente públicamenosmarcada e comumuso de recursos mais
limitado. São projectos que extrapolam a actividade regular dos serviços da OA-SRS e que estão em preparação
para potencialmente se tornaremmais visíveis no futuro. São projectos amédio/longo prazo que têmcomo
objectivo vir a difundir a diversidade e complexidade da Prática de arquitectura.

ACTIVIDADE REGULAR

Para alémdas actividades extraordinárias descritas anteriormente, estão ainda contempladas neste plano as
actividades regulares dos serviços daOA-SRS. Estas actividades constituem-se comooquotidiano de trabalho
dos funcionários dentro de cada área ou pelouro, e estão descritas sumariamente neste plano comoobjectivo de
quantificar o trabalho desenvolvido pela OA-SRS que permite o seu normal funcionamento e cumprimento das
suas obrigações estatutárias no sentidomais estrito.
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II. PROJECTOS ESTRATÉGICOS

01 CONCURSOS

Nos últimos anos é notória a erosão que se temverificado ao nível da encomenda pública, tanto na sua quantidade
e disponibilidade, comonas condições de acesso plural àmesma. Na sequência deste desgaste é premente que a
Ordemdos Arquitectos –Secção Regional Sul (OA-SRS) acompanhe as evoluções sociais e económicas do país e
se actualize nos procedimentos, para que os serviços de assessoria por ela prestados sirvam os interesses de
quem representa e deve proteger - os arquitectos.

Neste sentido, a Encomenda assume-se comouma área estratégica no Plano de Actividades do ano de 2015. É
orientadora das acções doConselho Directivo Regional do Sul e reveste-se de um carácter transversal a vários
pelouros, o que implica a colaboração activa demembros eleitos e funcionários de áreas distintas. Este será um
ano de transformação emque se pretende fazer umbalanço da experiência adquirida e projectar para o futuro
umanova forma deoperar.

Actuar-se-á em três frentes: por um lado, desenvolvendo e disponibilizando umanova plataforma que permite
agilizar os procedimentos, tambémeles simplificados; por outro, celebrar-se-á a experiência adquirida pelo
serviço de concursos comuma exposição, que para alémde ser um balanço, promoverá as novasmetodologias e
a nova plataforma; por último, lançar-se-ão novos concursos emsítios sensíveis do nosso território, promovendo
o debate de ideias e a inovação, aomesmo tempo que se testarão os novosmétodos implementados.

Semo formato do concurso é impossível promover o interesse público, quer do ponto de vista da qualidade do
panorama construído, quer do ponto devista do uso racional e ponderado dos recursos financeiros do Estado. O
concurso é tambémumaarma na defesa da arquitectura, e emúltima análise dos seus agentes principais –os
arquitectos.

É comeste objectivo que se procurará ter no final do ano de 2015 umnovo serviço de concursos empleno
funcionamento. As acções atrás descritas serão as faces visíveis deste serviço e estarão unidas em torno de uma
nova estratégia de comunicação comum.A estratégia de comunicação para o Projecto Concursos procura dar
resposta ao posicionamento comque a OA-SRSquer que este projecto seja percebido pelo público-alvo.

Neste sentido, e no âmbito da operação extra-branding 一da OA-SRS, o Projecto Concursos enquanto projecto
externo, terá uma comunicação individualizada e específica que irá actuar emduas frentes distintas: a primeira
centra-se numa identidade visual integrada, que parte por retirar a área da Encomenda da OA-SRSdo seu lugar-
comum, criando-lhe valor significativo perante o público; a segunda prende-se coma estratégia de comunicação
global do projecto e das suas actividades estratégicas, comdestaque para os formatos, a periodicidade emeios da
plataforma e daExposição 20 anos do Serviço de Concursos.

PLATAFORMA DA ENCOMENDA

APlataforma daEncomenda temaambição de se instituir comooprincipal elo de ligação entre os arquitectos e os
promotores, como instrumento electrónico que permite centralizar os procedimentos pré-contratuais para
aquisição de estudos e projectos de arquitectura por parte de públicos e privados. Pretende-se que o tradicional
trabalho de assessoria doServiço deConcursos sejamultiplicado pela utilização desta plataforma electrónica,
promovendo a contratação combase na qualidade técnica, permitindo o acesso à encomenda de uma formamais
transparente, universal e eficaz para arquitectos e promotores. Ainda que não seja o único procedimento viável
nesta plataforma, pretende-se que o recurso ao concurso de arquitectura para adjudicação de projectos de
interesse público se tornemais cativante, assumindo a arquitectura de qualidade comoexpressão de boa
administração da despesa.

Prevê-se que aPlataforma daEncomenda assegure funcionalidades comoa tramitação electrónica dos
concursos promovidos pela OA-SRS, evoluindo para uma certificação para contratos públicos pelo Centro de一Consultar pág. 11.



OA-SRS – PLANO DE ACTIVIDADES 2015 5 / 33
TRIÉNIO 2014/2016

Gestão da Rede Informática doGoverno, (CEGER), nos termos daPortaria n.º 701-G/2008. Concentrará tambéma
monitorização dos restantes procedimentos divulgados emDiária daRepública, divulgando notícias, resultados e
promovendo o âmbito do trabalho doServiços deConcursos e as várias tipologias de contratação. Pretende-se
que toda a tramitação, da submissão das propostas à consulta por parte do júri, seja centralizada neste portal,
tornado os concursosmais ágeis e capazes de responder amais encomenda.

20 ANOS DE CONCURSOS

Aexposição 20Anos de Concursos é um tributo ao trabalho efectuado na Secção Regional Sul na promoção dos
concursos, uma reflexão sobre estemodelo de encomenda e umenunciado para umapromoção de projectos de
arquitectura combase na qualidade técnica, na participação e no debate. Emduas décadas realizaram-semais de
150 concursos, em que forampremiados cerca de 500 arquitectos. Estima-se que tivessem envolvido 2500
equipas ou 5.000 arquitectos, umaproporção significativa dosmembros inscritos na Ordemdos Arquitectos.

Os objectivos desta exposição, na promoção do concurso de arquitectura, na análise do impacto da arquitectura
para a construção de uma ideia de território ou património, e na defesa de umprincípio de encomendamais
democrático e eficaz, são transversais a todos os projectos deste pelouro, pelo que a comunicação destas acções
é também transversal a vários pelouros e comumaos principais objectivos destePlano deActividades.

Na área da Cultura em termos temáticos, o ano de 2015 servirá para consolidar o plano estratégico do triénio
'Identidade e Inclusão’, e demarcar aspectos relativos ao poderoso legado histórico da arquitectura em Portugal,
bem comooda heterogeneidade da sua classe e profissão.

Nestes concursos foram seleccionadas equipas para projectos estratégicos para o país, comoa Expo98 ouo
Museu deArte e Arqueologia doVale do Côa. Por outro lado, foramapresentadas propostas para projectos nunca
realizados, mas que poderiam ter alterado a imagemque temos hoje da cidade e do território. Neste sentido, os
concursos para aAmpliação da Assembleia da República, para a Frente Ribeirinha de Lisboa ou para a Embaixada
Portuguesa em Berlim, deixarammarcas no discurso arquitectónico contemporâneo semnunca chegarem a ser
construídos.

Constituem objectivos desta exposição a exibição do conceito de concurso de arquitectura a umpúblico alargado,
sublinhando a sua importância na definição do território, do espaço público e do património. Umprocesso desta
natureza, que obriga ao confronto demúltiplos agentes, comopromotores, arquitectos e jurados é tambémum
espaço para participação pública que importa analisar.

As lógicas de encomenda estão ligadas a ciclos políticos, contextos sociais e conjecturas económicas que definem
os propósitos, os objectivos e as consequências dos projectos, pelo que interessará enquadrar estes enredos nos
percursos das suas obras, do concurso à ocupação.

Estabelecendo-se comoumaplataforma de investigação intensa sobre um lugar, umespaço urbano ou um
programa, tambémé crítica a pesquisa sobre a relevância dos concursos na produção de umdiscurso de
arquitectura contemporâneo.

CONCURSOS TEMÁTICOS

Alémdeuma formade administração de despesa, ou um simples procedimento de encomenda, os concursos de
arquitectura são umaoportunidade de pesquisa, elaborada sobre umprograma preliminar, que origina um
processo de decisãomais ponderado, participado e informado. Por outro lado, quando várias equipas de
arquitectos se focam na resolução de umproblema emespecífico, o processo de concurso contribui para soluções
de excelência, commúltiplas abordagens às questões colocadas.

É intenção doConselho Directivo Regional do Sul promover uma série de cinco concursos temáticos que relancem
o concurso de arquitectura como instrumento de pesquisa, de exploração de novas soluções e busca da qualidade,
na resposta a temas sensíveis e actuais, relacionados como ordenamento do território, a política urbana, a
participação, o investimento público, e o património. Pretende-se tambémexplorar a ligação comas delegações
daOA-SRS, aumentando o âmbito geográfico destas acções, aproximando estas soluções das questões
levantadas por novos instrumentos de gestão do territórioou estratégias de investimento, de que são exemplo o
acordo Portugal 2020.
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02 TRABALHAR COM ARQUITECTOS

OProjecto Trabalhar comArquitectos em2015 terá duas linhas de acção que irão permitir que se tornemais
eficiente emais autónomo: a primeira, centra-se no projecto emsi, ou seja, na identidade visual que será afectada
pelo processo de extra-branding da OA-SRS. Nowebsite, que em relação ao actual, irá evoluir para uma
plataforma bilingue mais complexa em termos de desenvolvimento emais completa emconteúdos, comdestaque
para a pesquisa avançada do Directório deArquitectos, o Simulador deCustos二 e asBoas Práticas. A sua
navegação serámais fácil e owebdesignmais atractivo e intuitivo.

A segunda linha de acção prende-se coma Campanha #2. Uma campanha de comunicação social orientada para a
problemática da interpretação da profissão de arquitecto, que terá o objectivo de informar e difundir a relevância
do trabalho dos arquitectos na qualidade das cidades e de todos os espaços que habitamos. Esta campanha surge
na sequência da análise dos resultados daCampanha #1, realizada emOutubro de 2013, que identificou a
campanha comoumprojecto de grande importância para a profissão e de elevado interesse cultural para o país,
capaz de promover a educação e potenciar interesses sociais e económicos, justificando-semais campanhas no
futuro.

Como objectivo de obter melhores resultados, a Campanha #2 terá umenfoque maior no digital, sendo esta a
área natural do projecto. Em2 idiomas (Português e Inglês) e centrada no Google (Adwords eDisplay),Youtube,
Facebook e emwebsites específicos, a campanha vai conduzir o tráfego gerado para owebsite
www.trabalharcomarquitectos.pt e para as redes sociais. Esta grande aposta no digital irá permitir ter indicadores
mais capazes demedir o seu efeito sobre o público: o que efectivamente mudouna forma comoas pessoas
entendem aprofissão de arquitecto. A par do digital, a Campanha, a nível nacional, estará presente na Imprensa
escrita e emPublicidade exterior que não inclui apenas o outdoormas tambéma distribuição emmãoe emcaixas
de correio, que atinge grandes públicos empouco tempo.

二Consultar pág. 13.
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03 PROJECTO EDUCATIVO

Este projecto vemconcretizar um conceito desenvolvido no anterior mandato e corresponde a umconjunto de
iniciativas que pressupõemumaaproximação da OA-SRS às universidades e aos estudantes de arquitectura.

São objectivos do Projecto Educativo, promover o inter-relacionamento entre omeio académico e omeio
profissional, divulgar omodelo de trabalhos realizado emcada escola e ampliar a acção daOA-SRS aomeio
académico.

Neste contexto serão desencadeadas as seguintes acções:

a) Visitas/viagens de estudos a obras de arquitectura – Esta iniciativa será realizada combase na escolha de uma
equipa curatorial em parceria comuniversidades da área territorial daOA-SRS. Competirá ao Conselho Regional
deAdmissão do Sul (CRA-S), o lançamento préviode umconcurso para a escolha da equipa curatorial,
escrutinando amelhor proposta de visita/viagem de estudo.

b) Aproximar os estudantes de arquitectura àOA. Esta iniciativa pressupõe a permissão de acesso à biblioteca, em
horários demembro daOA, formação com redução de valor de pagamento, recepção da newsletter, etc.

c) Exposição e debates de trabalhos académicos na galeria daOA–Esta iniciativa pressupõe que seja definido um
layout expositivo e gráfico da ocupação da galeria, competindo à OA-SRSa gestão da apresentação dos
conteúdos fornecidos pelas escolas.

A comunicação no Projecto Educativo assume-se comoumaactividade estratégica, por se tratar de umprojecto
dirigido a umpúblico-alvo jovemespecífico e tambémpor ser umdesafio pedagógico semprecedentes como
objectivo de estabelecer um primeiro diálogo e relação comestudantes de arquitectura e, por efeito, comos
futurosmembros daOA-SRS. Neste sentido, a estratégia de comunicação doProjecto Educativo, integrada na
operação de extra-branding daOA-SRS, irá adoptar uma comunicação individualizada e específica em termos de
linguagem e identidade visual. Tambémao nível das ferramentas de comunicação, comdestaque para as relações
públicas e oonline enquanto ferramenta que permite umaaproximação ao público jovemmais eficaz e uma
comunicação bidireccional.
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TABELA RESUMO DE ACTIVIDADES – PROJECTOS ESTRATÉGICOS

01 CONCURSOS

01-01 NAMING

01-02 IDENTIDADE VISUAL GLOBAL

01-03 PLATAFORMA DA ENCOMENDA

01-03.1 Desenvolvimento conceptual

01-03.2 Webdesign

01-03.3 Definição da tramitação dos procedimentos

01-03.4 Base de dados de arquitectos/promotores/jurados

01-03.5 Programação e Testes

01-03.6 Certificação CEGER

01-03.7 Estratégia de comunicação

01-04 20 ANOS DE CONCURSOS

01-04.1 CONCURSO PROJECTO EXPOSITIVO

01-04.1.1 Desenvolvimento de Conteúdos

01-04.1.2 Produção eDivulgação

01-04.1.3 Lançamento do Concurso

01-04.1.4 Análise de Propostas - Júri de Concurso

01-04.1.5 Adjudicação e Desenvolvimento de Projecto

01-05 CONFERÊNCIAS

01-05.1.1 Desenvolvimento de Conteúdos

01-05.1.2 Produção eDivulgação
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01-05.1.3 Conferências

01-05.2 CATÁLOGO

01-05.2.1 Desenvolvimento de Conteúdos

01-05.2.2 Produção eDivulgação

01-05.2.3 Lançamento de Catálogo

01-05.2.4 Distribuição para Venda

01-06 EXPOSIÇÃO

01-06.1.1 Organização e Montagem de Exposição

01-06.1.2 Exposição

01-07 CONCURSOS TEMÁTICOS

01-07.1.1 Consurso Açores

01-07.1.2 Frentes Ribeirinhas (ÁreaMetropolitana de Lisboa)

01-07.1.3 Concurso Temático 3

01-07.1.4 Concurso Temático 4

01-07.1.5 Concurso Temático 5

01-07.1.6 Design gráfico

01-07.1.7 Estratégia de comunicação

02 TRABALHAR COM ARQUITECTOS – FASE 2

02-01 IDENTIDADE VISUAL

02-01.1 Logótipo oficial e outras aplicações

02-01.2 Brochura

02-01.3 Dossier Sponsor e Parceiros

02-01.4 Merchandising

02-02 WEBSITE

02-02.1 Funcionalidades: Diretório, Simulador de Custos e Boas Práticas
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02-02.2 Webdesign

02-03 BOAS PRÁTICAS

02-03.1 Angariação de Curador

02-03.2 Produção de Conteúdos

02-03.3 Conferências e Entrevistas

02-03.4 Design Multimédia

02-04 CAMPANHA #2

02-04.1 Briefing

02-04.2 Processo Criativo

02-04.3 Produção Executiva

02-04.4 Meios eCompra de espaço

02-04.5 Assessoria de Imprensa

02-04.6 Sondagem

02-04.7 Analise de Resultados

03 PROJECTO EDUCATIVO

03-01 ORGANIZAÇÃO E CONCRETIZAÇÃO DO PROJECTO

03-01.1 Organização de visitas/viagens de estudos a obras de arquitectura

03-01.2 Definição de benefícios direccionados aos estudantes de arquitectura

03-01.3 Exposição e debates de trabalhos académicos na galeria da OA

03-02 COMUNICAÇÃO

03-02.1 IDENTIDADE VISUAL

03-02.1.1 Cartaz e outras aplicações

03-02.1.2 Dossier

03-02.2 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

03-02.2.1 Segmentação de Públicos

03-02.2.2 Mensagem

03-02.2.3 Formatos

03-02.2.4 Periodicidade

03-02.2.5 Assessoria de imprensa
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III. PROJECTOS INTERNOS

01 REORGANIZAÇÃO E AVALIAÇÃO RECURSOS HUMANOS

Aárea dos RecursosHumanos temcomoobjectivo garantir asmelhores condições de trabalho possíveis,
promovendo a responsabilização, envolvimento emotivação de todos os colaboradores dos serviços da OA-SRS.
Serão desenvolvidos esforços no sentido de potenciar as capacidades de cada funcionário tendo sempre como
horizontematerial a implementação do presente plano de actividades. Para tal será necessário um funcionamento
em rede e emequipa, tirando partido das capacidades de cada um, das vantagens da interdisciplinaridade e do
cruzamento de informação.

Para se concluir comsucesso todas as actividades e tarefas propostas no plano de actividades da OA-SRS, é
necessário garantir capacidade técnica, competência e esforço por parte das equipas de trabalho. A reorganização
dos recursos humanos temcomoobjectivoprincipal analisar as competências e direccioná-las de forma clara e
objectiva. Paralelamente é necessário avaliar todas as necessidades e colmatar as deficiências de forma a dar
respostas positivas e satisfatórias ao trabalho que será realizado.

02 PORTAL DOS ARQUITECTOS (FASE 3)

OPortal dos Arquitectos viu a conclusão da sua segunda fase emAgosto de2014, permitindo aosArquitectos e
Arquitectos Estagiários trataremdos assuntos de secretaria, tesouraria e formação de forma célere e eficaz, sem
necessidade de deslocação àOrdem dosArquitectos. Foi uma clara aproximação daOA aos seusmembros,
permitindo umserviço de qualidade, dedicado e transversal a todos, independentemente da sua localização. A OA
ficou assim à distância de umclique.

Para o ano de2015, o Portal dosArquitectos deverá entrar na terceira fase de desenvolvimento, melhorando as
actuais funcionalidades e adquirindo novas, comespecial incidência na área de admissão de novosmembros, bem
comonos serviços prestados no âmbito do apoio à prática profissional. Das funcionalidades previstas para a
terceira fase desta plataforma, destaca-se a possibilidade de inquéritos online, votação electrónica, formação
online emecanismos demonitorização da profissão.

03 EXTRA-BRANDING

AOA-SRSpretende assinalar umamudança ao nível do branding. Osmotivos que levam aumprocesso comoo
extra-branding prendem-se fundamentalmente comanecessidade de reposicionamento damarca, ou seja, no
objectivo de reapresentar a OA-SRS comouma organização, comumacultura dinâmica e transparente, comvida
própria emais próxima dos seusmembros, emdetrimento de um lugar estigmatizado comoorganização
complexa e formal. Este processo implica umanova arquitectura damarca e uma identidade abrangente e
integrada, mas tambémumanovaorganização interna das áreas nucleares daOA-SRS, que será reflectida em
toda a comunicação visual e acontecerá emsimultâneo como lançamento do novowebsite.

04 DOSSIER OA-SRS

Emcontinuidade como trabalho iniciado no ano de 2014, esta acção reúne umconjunto de iniciativas que
envolvema divulgação e promoção dos serviços daOA-SRS junto de entidades públicas e privadas, como
objectivo de celebração de novos protocolos e parcerias ajustadas às necessidades dessas entidades. Para isso
será elaborado umdossier promocional comumasíntese dos serviços prestados pela OA-SRSe será preparada
umaapresentação para os futuros contactos a realizar neste âmbito. Para implementar este projecto será
necessária uma colaboração estreita comas delegações. Estas reuniões de apresentação deverão ocorrer
durante todo o ano e serão umaoportunidade para divulgar os objectivos do Plano Estratégico da OA-SRSpara o
triénio 2014 / 2016 de acordo comos conceitos de Identidade e Inclusão.
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05 EDITORA OA-SRS

AOA-SRSconta já comumcatálogo alargado de títulos publicados ao longo dos anos da sua existência e reúne
autores e obras de referência no âmbito da arquitectura nacional, ainda que nunca se tenha afirmado nomeio
editorial português enquanto marca.

O projecto procura formalizar este dado, de forma a potenciar o panorama de publicações da arquitectura
portuguesa através da construção e desenho de umplano de comunicação e editorial específico para o efeito, com
recurso a parcerias externas e o envolvimento de umaequipa multidisciplinar.

Para o desenvolvimento do projecto, será constituído umConselho Editorial e serão definidos uma estratégia e
umprograma editorial. Este contará por inteiro ou parcialmente coma angariação de parcerias e patrocínios para a
produção de publicações específicas, para umaposterior divulgação e distribuição dasmesmas.

06 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

OCentro de Documentação terá comoprincipal objectivo a salvaguarda damemória e identidade colectiva do
património histórico da arquitectura portuguesa. Através da dinamização pedagógica e educativa, o Centro de
Documentação terá comomissão estimular, promover e difundir o conhecimento arquitectónico (técnico,
científico, histórico e cultural) através da agregação devárias entidades – universidades e centros de
investigação, arquivos documentais, profissionais, decisores políticos e promotores da arquitectura. A longo prazo,
o Centro de Documentação deverá constituir-se comoplataforma para a informação, identificação, divulgação e
promoção de espólios e acervos de arquitectos. Através da realização de protocolos estratégicos, aOA-SRS
pretende assumir-se comoentidade agregadora da documentação referente aos arquitectos e respectivos
projectos, garantindo a sua preservação, investigação e divulgação.

07 CADERNOS TÉCNICOS

Será lançada uma colecção de Cadernos Técnicos de apoio aosmembros da SecçãoRegional do Sul daOrdem dos
Arquitectos. Estes cadernos devemconstituir-se comomanuais práticos de divulgação dos vários temas e áreas
de acção do arquitecto. Procura-se agregar de uma forma clara e objectiva a informação já disponívelmas
dispersa emvários suportes, acrescentando e aprofundando assuntos relevantes para o exercício da profissão.

Esta colecção procura promover a valorização profissional e científica e contribuir para a elevação dos padrões de
formação do arquitecto, preenchendo esta atribuição daOA.

Os primeiros quatro temamaabordar nosCadernos Técnicos são: AProfissão, A Prática, O Projecto e A
encomenda.

08 FORMAÇÃO ONLINE

Serão promovidos contactos com faculdades e entidades certificadas como objectivo de estabelecer novos
protocolos, aumentando dessemodo a diversidade de oferta, nomeadamente, ao nível da formaçãoonline, por
forma amelhorar os serviços prestados aosmembros, sobretudo, àqueles que se encontram geograficamente
mais distantes da sede da OA.

Será feita umaaposta na construção de um programa de formaçãoonline e na realização de um conjunto de
parcerias por forma a criar umaequipa de formadores e a reunir as condições necessárias para a disponibilização
deste serviço aosmembros. A construção do programa de formação deverá ser acompanhada por umconsultor,
especialista em formaçãoonline e comvasta experiência nesta área, e pela área daComunicação no âmbitoda
promoção, design e divulgação deste programa.
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09 SIMULADOR DE CUSTOS

Tendo comoprincípios fundamentais a livre concorrência demercado e a liberdade de cada profissional
determinar os preços dos respectivos honorários, a legislação nacional (Lei da Concorrência) e comunitária
(Tratado da União Europeia) proíbema fixação de honorários por parte das associações profissionais (as
vulgarmente designadas "tabelas de honorários"). De acordo comaAutoridade da Concorrência ummercado
concorrencial equilibrado deve basear-se nosméritos e na qualidade dos produtos ou serviços prestados e/ou da
estratégia de comercialização.

A entrada emvigor do Código de Contratos Públicos - e da subsequente Portaria 701-H/2008 de29 de Julho -
implicou a revogação das Instruções para oCálculo de Honorários referentes aos Projectos deObras Públicas, que
servia de referência para o cálculo de honorários demuitos dos actos profissionais dos arquitectos. Esta ausência
de referências, aliada ao período de crise económica, pode ter conduzido emmuitos casos a uma redução dovalor
do trabalho do arquitecto para alémdo limite de sustentabilidade no exercício da profissão.

A recente definição dos serviços de arquitectura coma publicação de umaNorma Portuguesa, foi umprimeiro
passo para a criação de novos instrumentos de referência para o exercício da profissão. Tendo emconta as
limitações da Ordemdos Arquitectos no estabelecimento de qualquer referência de valores de honorários,
pretende-se estudar e implementar um simulador acessível a arquitectos e ao público em geral, que possa dar
indicação da quantidade de horas de trabalho que cada tipo de projecto pode significar, ou ainda onde se possa
estimar o custo total de umaobra, englobando todos os custos associados a essa intervenção.

10 REVISÃO REGULAMENTO DE QUOTAS

Coma consciência dos diferentesmodos de exercício dos actos próprios da profissão que caracterizam a
actividade dos arquitectos hoje em dia, reforça-se a urgência de repensar o actual Regulamento deQuotas da
Ordemdos Arquitectos.

Considera-se pertinente que umRegulamento deQuotas contemple, entre outras, a criação demedidas de
protecção social, potencie os serviços prestados pela OA-SRS a todos os seusmembros, de acordo comos
diferentesmodos de exercício da profissão, fazendo corresponder o valor da quota a umserviço de excelência e a
benefícios direccionados às suas diferentes e concretas necessidades.

Este regulamento deverá ainda regular a possibilidade de elaboração dePlanos de Recuperação de Quotas,
permitindo umaactuação única da Ordemdos Arquitectos perante situações semelhantes. De igual forma,
deverão ser considerados benefícios amembrosmais idosos e emsituação de desemprego comprovado.

Coma entrada em funcionamento dos serviços de tesouraria noPortal dosArquitectos, e privilegiando-se a
comunicação por e-mail, deverá ser equacionada, em conjunto comos demais Órgãos, a possibilidade de permitir
o pagamento da quota em tranchesmensais.

11 CULTURA EM REDE

Este projecto ampliará a actuação da política cultural e de promoção da OA-SRS, através de umconjunto de
actividades e parcerias comentidades estratégicas, privadas ou públicas.

Na sequência dos contactos e encontros desenvolvidos durante o ano transacto no âmbito do arranque do
projecto do Fórumdos Arquitectos, tomou-se a opção de redesenhar este projecto ematerializá-lo emacções
concretas, emergentes dessa sede de discussão.

Tendo comoobjectivocontribuir para o desenvolvimento geral do presente plano de actividades e lançar novos
horizontes para a promoção da arquitectura e dos arquitectos, pretende-se construir uma rede de parcerias
capaz de produzir conteúdos estruturantes e de qualidade.
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TABELA RESUMO DE ACTIVIDADES – PROJECTOS INTERNOS

01010101 REORGANIZAREORGANIZAREORGANIZAREORGANIZAÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO DOSDOSDOSDOS RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS

01-01.1 Análise das competências e habilitações dos colaboradores

01-01.2 Avaliação das necessidades dos projectos

01-01.3 Definição do plano de reorganização dos recursos humanos

01-01.4 Definição do plano demotivação dos recursos humanos

01-01.5 Implementação do plano de reorganização dos recursos humanos

02020202 PORTALPORTALPORTALPORTAL DOSDOSDOSDOS ARQUITECTOSARQUITECTOSARQUITECTOSARQUITECTOS –––– FASEFASEFASEFASE 3333

02-01.1 Definição das novas funcionalidades

02-01.2 Definiçãometodologia de trabalho

02-01.3 Calendarização e implementação, em coordenação com a OA-SRN eCDN

03030303 EXTRA-BRANDINGEXTRA-BRANDINGEXTRA-BRANDINGEXTRA-BRANDING

03-01 ESTRATÉGIA

03-02 NAMING

03-03 IDENTIDADE INTEGRADA

03-03.1 Visual

03-03.2 Editorial

03-03.3 Organizacional

03-04 WEBSITE

03-04.1 Organização / estrutura

03-04.2 Webdesign / Layout gráfico

03-04.3 Edição de conteúdo

03-04.4 Desenvolvimento / programação

03-05 SINALÉTICA
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03-06 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

03-06.1 Segmentação de Públicos

03-06.2 Mensagem

03-06.3 Formatos

03-06.4 Periodicidade

03-06.5 Assessoria de Imprensa

04040404 DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER OA-SRSOA-SRSOA-SRSOA-SRS

04-01.1 Recolha de informação

04-01.2 Cruzamento e uniformização da informação, concepção

04-01.3 Design

04-01.4 Produção

04-01.5 Divulgação e promoção

05050505 EDITORAEDITORAEDITORAEDITORA OA-SRSOA-SRSOA-SRSOA-SRS

05-01.1 Definição de Conselho Editorial

05-01.2 Desenvolvimento de Conteúdos

05-01.3 Produção, Angariação de Apoios Patrocínios e Divulgação

05-01.4 Lançamento de e-books

05-01.5 Conferências e Entrevistas

06060606 CENTROCENTROCENTROCENTRO DEDEDEDE DOCUMENTADOCUMENTADOCUMENTADOCUMENTAÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO

06-01.1 Concluir o processo de aceitação dos espólios pendentes

06-01.2 Estabelecer uma rede de informação comum e partilhada entre entidades

06-01.3 Estudar a hipótese da plataforma Koha servir de base de dados e instrumento de pesquisa

06-01.4 Criar uma Comissão de Avaliação, para seleccionar os espólios e acervos

06-01.5 Iniciar o serviço de acolhimento e selecção de espólios e acervos de arquitectos

06-01.6 Realizar parcerias para o restauro, conservação e digitalização dos espólios e acervos

06-01.7 Apoio à área da Comunicação na criação de uma imagem gráfica do Centro Documentação

06-01.8 Publicação de documentação referente aos espólios, colaboração com a área da Cultura -Newsletter
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06-01.9 Divulgação do Centro de Documentação junto das Universidades e Centros de Investigação

06-01.10
Divulgação do Centro de Documentação junto dos media

07070707 CADERNOSCADERNOSCADERNOSCADERNOS TTTTÉÉÉÉCNICOSCNICOSCNICOSCNICOS

07-01 CONTEÚDOS

07-01.1 Recolha de informação

07-01.2 Análise e selecção de exemplos-tipo

07-01.3 Criação de conteúdos

07-01.4 Organização de conteúdos e edição do caderno

07-01.5 Revisão de conteúdos editoriais

07-02 DESIGN E PAGINAÇÃO

07-02.1 Análise e especificação de requisitos (informação versus imagem)

07-02.2 Definição e concepção do design gráfico

07-02.3 Produção/gráfica

07-03 DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

07-03.1 Divulgação

07-03.2 Distribuição

08080808 FORMAFORMAFORMAFORMAÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO ONLINEONLINEONLINEONLINE

08-01.1 Ampliar a oferta de formação online aosmembros da SRS

08-01.2 Estudar a viabialidade de filmar as acções de formação e disponibiliza-las aosmembros das delegações

08-01.3 Seleccionar consultor para apoiar a construção de uma plataforma de formação online

08-01.4 Organizar um plano de formação online. Eleger as áreas e os temas de formação

08-01.5 Construir uma bolsa de formadores, disponíveis e habilitados para a formação online

09090909 SIMULADORSIMULADORSIMULADORSIMULADOR DEDEDEDE CUSTOSCUSTOSCUSTOSCUSTOS

09-01 CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO E DEFINIÇÃO DO MODELO DE SIMULADOR

09-01.1 Identificação de parcerias e consultores externos

09-01.2 Consultas a entidades externas
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09-01.3 Definição dos conceitos gerais do modelo de simulador

09-01.4 Elaboração de parecer jurídico interno

09-01.5
Pedido(s) de parecer(es) externo(s) (parecer prévio da Autoridade da Concorrência ou parecer de especialista em
concorrência)

09-02 RECOLHA DE INFORMAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

09-02.1 Identificação de exemplos de simuladores de horas/custos de projecto

09-02.2
Recolha de casos de intervenção da Autoridade da Concorrência relativos a tabelas de honorários, referências de
preços ou simuladores de custos

09-02.3 Levantamento de legislação que tem de ser tida em conta no desenvolvimento do simulador

09-02.4 Recolha de preçosmédios de construção segundo tipo de programa

09-02.5 Estabelecimento de referências para a atribuição de horas num projecto - recolha de exemplos

09-03 DESENVOLVIMENTO DO SIMULADOR

09-03.1 Conceitos chave

09-03.2 Criação dos conteúdos – versão para arquitectos e versão para o público em geral

09-03.3 Desenvolvimento informático / definição de algoritmo para cálculo de horas, custos de projecto e custos de obra

09-04 DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO SIMULADOR

09-04.1 Design

09-04.2 Definição da base de instalação do simulador

09-04.3 Apresentação do simulador

10101010 REVISREVISREVISREVISÃÃÃÃOOOO DODODODO REGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTO DEDEDEDE QUOTASQUOTASQUOTASQUOTAS

10-01.1 Colaboração na Revisão do Regulamento de Quotas

11111111 CULTURACULTURACULTURACULTURA EMEMEMEM REDEREDEREDEREDE

11-01.1 Desenvolvimento de Conteúdos

11-01.2 Angariação de Parceiros e Protocolos
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IV. ACTIVIDADE REGULAR

SRS00 DIRECÇÃO

Opapel da área da Direcção é a defesa e promoção dos arquitectos e da arquitectura através de umconjunto
diversificado de iniciativas, em linha comum plano plurianual definido para o triénio 2014-2016. O seu papel é
portanto o de coordenar, gerir e afectar os recursos financeiros e humanos necessários à boa execução destas
iniciativas. Nesta medida, para o ano de2015, elegeram-se três projectos comoestratégicos e logo prioritários no
que toca à gestão dos recursos humanos emateriais a eles afectos. Estes projectos serão um investimento que
se espera que dê frutos no curto prazo.

Paralelamente e em linha comaactuação do ano anterior, serão levadas a cabo acções continuadas de contacto,
sensibilização e cooperação comdiversas entidades e instituições, públicas e privadas. Estas acções serão
promovidas tanto directa e individualmente comoatravés da coordenação comas diferentes áreas e estruturas
da direcção, nomeadamente núcleos e delegações, que desempenharão um importante papel a esse nível.

Continuar-se-á a colaborar comosÓrgãos Nacionais e a OA-SRN, e a promover a articulação comos diferentes
Conselhos da OA-SRS, tanto nos assuntos referentes à organização interna daOrdem comono
acompanhamento à elaboração de regulamentos da OA. A promoção de Grupos de Trabalho Interdisciplinares,
será fundamental para levar a bom termo os projectos que tocamas diferentes áreas de trabalho.

Do ponto de vista da comunicação comoexterior, manifestar-se-á, sempre que necessário, uma posição
publica relativamente a assuntos que se considerem pertinentes e sensíveis para a classe, assim comodar
resposta às solicitações endereçadas pela comunicação social

SRS01 INSTALAÇÕES

MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO – FASE 2

Coma “mudança de hábitos” que o Portal dos Arquitectos provocou no quotidiano da OA-SRS, surge a
necessidade demodernizar o restante parque informático que não foi possível actualizar durante o ano de2014,
de forma a disponibilizar as condições técnicas para acompanhamento da natural evolução tecnológica. Esta
modernização é referente tanto ao hardware comoao software, seja no edifício sede daOA-SRS comonas
demais delegações ao longo do território de actuação desta Secção.

MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

Decorridos 20 anos da sua inauguração, o edifício sede da OA, quer pela ausência de um plano demanutenção,
quer pelas novas funcionalidades que hoje são exigidas, apresenta actualmente uma necessidade de intervenção,
comprioridades e níveis de investimento distintos: intervenção nas fachadas do edifício, comespecial incidência
nas partes que possuem revestimento cerâmico; intervenção nas escadas de emergência da fachada lateral que
são constantemente ocupadas e vandalizadas, comprometendo a segurança do edifício; o estado de degradação
do revestimento do pavimento do piso de entrada; o isolamento sonoro da área da biblioteca que está
constantemente comprometido, dada a existência de umaescada que comunica comos demais pisos e que
deverá ser encerrada; o sistema de AVACdo edifício, desactivado desde o início de 2014, cujos equipamentos
estão obsoletos, não havendo possibilidade demanutenção, o que conduz à sua substituição.

Identificadas as necessidades, e conscientes que na sua totalidade implicam investimentos elevados, a partilhar
em igual percentagem comoConselho Directivo Nacional daOA, considera-se prioritário encontrar formas de
financiamento dasmesmas, evitando possíveis desequilíbrios significativos da tesouraria da OA-SRSa curto e
médio prazo.
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS

ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA

Inserida numaestratégia comumaos trêsÓrgãos (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. De acordo como estipulado no Estatuto da Ordemdos Arquitectos, compete às direcções dos três
órgãos a elaboração do Orçamento para o ano seguinte, a elaboração dos relatórios de controlo orçamental de
cada trimestre e a elaboração do relatório de contas do ano transacto.

PLANO DE RECUPERAÇÃO DE QUOTAS

OsServiços Financeiros da OA-SRS, no âmbito da sua actividade quotidiana e de contacto comosmembros, têm
verificado umcrescente aumento da necessidade de celebrar acordos de pagamento faseado -Planos de
Recuperação de Quotas - para osmembros que se encontram emdívida. ComoPlano deRecuperação de Quotas
que temvindo a ser aplicado ao longo do último triénio, pretende-se actuar de formapró-activa, sensibilizando os
Membros para não entrarem emsituação irregular, evitando o acumular de dívidas commontantes elevados. A
metodologia emvigor contempla umcontacto regular comosmembros, seja por e-mail, carta, contacto
telefónico ou contacto presencial, para análise das diferentes situações, e celebração de acordos de pagamento
faseado comvista a regularizar a situação de dívida dosmembros, evitando que os processos avancem para
contencioso.

PROTOCOLOS COMERCIAIS

Para o ano de2015 e na linha de actuação das directrizes Identidade e Inclusão, será realizada umaaposta na área
deProtocolos e Benefícios aosmembros da OA-SRS, dada a consciência de que esta é umaárea que temsido, nos
últimos anos, mais reactiva do que proactiva, e cujasmais-valias, directas ou indirectas, podem ser inúmeras. Será
efectuado um levantamento dos actuais protocolos emvigor e definida umaestratégia de actuação comvista a
alargar os benefícios existentes, nomeadamente na área de apoio à prática profissional e de formação.

SRS03 RECURSOS HUMANOS

Aárea dos RecursosHumanos temcomoobjectivo garantir asmelhores condições de trabalho possíveis,
promovendo a responsabilização, envolvimento emotivação de todos os colaboradores dos serviços da Secção
Regional do Sul da Ordemdos Arquitectos.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Agestão dos recursos humanos visao controlo de faltas, ausências e compensações tendo comobase o rigor e a
responsabilização de cada um. Faz ainda parte da gestão dos recursos humanos a elaboração e o respectivo
controlo domapa de férias atendendo às necessidades de funcionamento dos serviços daOA-SRS.

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Énecessáriogarantir a formação adequada e contínua que contribua para umamaior eficácia e qualidade dos
serviços prestados.

REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO PESSOAL

Éainda objectivo do ano de 2015 dar continuidade ao trabalho iniciado nomandato anterior, de revisão do
regulamento interno do pessoal. Este trabalho será realizado emconjunto comoConselho Directivo Nacional e a
SecçãoRegional Norte da Ordemdos Arquitectos.
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SRS04 SECRETARIA

Aárea da Secretaria da SecçãoRegional Sul da Ordemdos Arquitectos temcomoprincipal objectivo a resposta
célere e eficaz aosmembros promovendo umserviço personalizado, imediato e de excelência.

MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

Amelhoria da qualidade do atendimento será feita a três níveis:

Atendimento presencial - garantir umatendimentomais personalizado para situações de excepção;

Atendimento digital – garantir o bom funcionamento e respostasmais céleres no quotidiano dos serviços
da secretaria através das funcionalidades disponíveis no portal dos arquitectos;

Atendimento telefónico–melhorar o atendimento telefónico, diminuindo o tempode espera.

GESTÃO DA BASE DE DADOS

Abase de dados da OA-SRS, contentora de todos os dados dos seusmembros, deve responder de forma
estruturada e personalizada face às necessidades criadas pelo portal dos arquitectos e de todos os serviços da
secção. A sua actualização constante é umapremissa para os serviços de secretaria bemcomoamanutenção e
gestão de dados inseridos.

GESTÃO DOCUMENTAL

Agestão documental tem comoobjectivo garantir o arquivo, gestão e resposta célere dos documentos e
processos daOA-SRS. Contribuindo para a sustentabilidade económica daOA-SRSa gestão documental reduz
consideravelmente o uso do papel e garante a resposta rápida e o arquivo centralizado de todos os documentos.

SRS05 ENCOMENDA

Osprojectos internos da Encomenda noPlano de Actividades de 2015 traduzem necessariamente a participação
dos serviços no desenvolvimento dos projectos externos daPlataforma daEncomenda e da Exposição 20 anos
deConcursos. É particularmente importante qua a calendarização destas duas acções, de natureza pontual e
extraordinária, constitua uma síntese do trabalho desenvolvido internamente. No caso da Exposição, será
referente ao trabalho desenvolvido no passado, e no caso dasPlataforma daEncomenda, o contributo dos
serviços será relevante à continuidade futura deste projecto.

Por outro lado, amonitorização dos concursos publicados emDiário da República, o contacto comentidades
adjudicantes para promoção de novos procedimentos e o desenvolvimento de condições para o exercício do
trabalho de jurado, são actividades quotidianas que constituem aessência destes serviços e emcuja actividade os
membros confiam, constituindo garantia de qualidade queOA-SRS obteve na assessoria a concursos.

SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL

Opelouro daPrática Profissional tem comoobjectivo fundamental o apoio aomembro no exercício da sua
profissão. Este apoio é disponibilizado através do atendimento jurídico e técnico realizado tanto presencialmente,
comopor telefone ou e-mail, e ainda através da informação presente na página da internet. Durante o ano de 2015,
executar-se-ão as alterações aos procedimentos adoptados, de forma a continuar amelhorar os serviços
prestados aosmembros.

No âmbito da reformulação da página da OA-SRS a informação disponível será revista e aumentada de forma a
torná-lamais clara e acessível aosmembros.
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Sabendo-se dosmúltiplos obstáculos queos arquitectos enfrentam no licenciamento de projectos, é importante
conhecer, emmaior detalhe, as questões comqueestes profissionais se deparamna sua prática. Esse
levantamento será realizado através de um inquérito lançado a todos osmembros e cuja participação será
essencial para poder tirar conclusõesmais exactas, que permitam àOA-SRS tomar umaposição sobre esta
matéria.

A divulgação de oportunidades de trabalho continuará a ser umaprioridade, sendo necessário proceder a alguns
ajustes naBolsa de Emprego, tais comoadivulgação dos procedimentos concursais de Serviços e Organismos da
Administração Pública, publicados no Diário daRepública e naBolsa de Emprego Público (BEP). A bolsa de emprego
daOA-SRS deverá ser a base de dados de referência das oportunidades de trabalho nos domínios da arquitectura
e urbanismo, acessível à consulta de todos os seusmembros.

Apesar de não ter sido possível desenvolver nenhuma actividade nesta área em2014, a capacidade de exportação
de serviços dos arquitectos 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 novosmercados de trabalho.

Pretende-se que a colaboração comoCDNe a OA-SRNseja constante, destacando-se o acompanhamento do
processo de criação e implementação da Bolsa dePeritos, bemcomoa participação no grupo de trabalho de
estudo de umCódigo da Construção e Edificação, Remuneração dos Serviços de Arquitectura e o Registo de
Autorias.

SRS07 COMUNICAÇÃO

OPlano de Actividades da área daComunicação para o ano de 2015 centra-se no extra-branding daOA-SRS
comoactividade estratégica para tornar a performance de comunicação global mais coesa e poderosa. Desta
actividade irá resultar um novo sistemade organização que irá actuar emduas frentes: a primeira centra-se na
identidade visual que afectará toda a comunicação daOA-SRS, comdestaque para as áreas da Encomenda,
Cultura e Formação, e por efeito o conjunto de actividades afectas, lançadas para o ano de2015; a segunda
centra-se na estratégia de comunicação global e nos planos de comunicação dos projectos estratégicos
Trabalhar comArquitectos, Projecto Concursos eProjecto Educativo.

Paralelamente, a área daComunicação irá assegurar umnovo processo de comunicação externa da OA-SRS, ou
seja, gerir, editar e difundir toda a informação que terá comodestino osmembros da OA-SRS, a imprensa e outros
públicos, como objectivo de uniformizar a informação divulgada, assegurando uma comunicaçãomais eficiente.

SRS08 CULTURA

NEWSLETTER OA-SRS

Dando continuidade ao projecto iniciado em2014, a newsletter procura no ano de2015 chegar a umpúblicomaior
emais diversificado. A informação criada para o efeito, continuará a fazer-se difundir no siteOA-SRS e em todas
as plataformas de informação e redes sociais que a OA-SRSvenha a estar envolvida, tais comoo Facebook eo
Twitter.

RADAR ARQUITECTURA

Pretende-se dar continuidade ao projecto que promove a actividade sociocultural do campoda arquitectura
externa à OA-SRS, proveniente de agentes culturais comoassociações, entidades, fundações, ateliers, etc.,
capacitando-as de apoio e reforço na difusão de informação, por intermédio dos canais de comunicação OA-SRS.
Espera-se alcançar no decorrer do ano 2015, umplano de parcerias que alavanque substancialmente este
projecto comouma fonte primária de informação junto dos seusmembros.
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SRS09 FORMAÇÃO

OPlano de Actividades da área da Formação para o ano de 2015 terá seis linhas de acção: a primeira concentrar-
se-á na divulgação da Formação junto de entidades interessadas em realizar acções de formação certificada nas
áreas daArquitectura e Urbanismo, Construção eEngenharia Civil, Segurança e Higiene no Trabalho; a segunda no
reforço da comunicação junto dosmembros; a terceira na dinamização de novas acções de formação, com
destaque para as Sessões de Esclarecimento; a quarta deverá concentrar-se no reforço dos protocolos com
entidades certificadas; a quinta linha de acção prende-se coma integração da formação profissional para
estagiários no programa de formação certificada; a sexta e última linha de acção deverá encontrar uma solução
alternativa ao Auditórioda OAcomoespaço de formação.

NOVOS PÚBLICOS

Aconclusão doDossier OA-SRS será umcontributo essencial para a divulgação das Formações junto de
entidades públicas e privadas e para a elaboração de novos protocolos e pacotes de formações ajustadas às
necessidades dasmesmas. As acções realizadas junto destas entidades serão umaoportunidade importante para
divulgar os objectivos doPlano Estratégico da OA-SRSpara o triénio 2014 / 2016, enquadrado pelos conceitos de
Identidade e Inclusão.

FIDELIZAÇÃO DOS MEMBROS

Aonível da comunicação da Formação será realizado umnovo investimento para aumentar a sua presença junto
dosmembros, bemcomoo reconhecimento da qualidade dos seus serviços. Pretende-se reforçar a regularidade
da comunicação alcançada em2014 emanter todas as vias de comunicação existentes. A estreita colaboração
comaárea da Comunicação deverá fortalecer a criação de uma “imagem”da Formação, que deverá chegar a
“todos” osmembros através daMailing List; daNewsletter; do serviço de sms´s; das redes sociais; e do envio por
correio da brochura e doDirect Mail (DM). A reformulação doSite daOA-SRS deverá igualmente contribuir para
umacessomais rápido e intuitivo à área da Formação e aos seus conteúdos. OPortal dosArquitectos deverá
tambémele ser usado como instrumento importante de comunicação comosmembros e divulgação dos serviços
da área da Formação.

NOVAS FORMAÇÕES

A terceira linha de acção apresenta umconjunto de iniciativas para promover a renovação dos conteúdos das
Formações e Sessões deEsclarecimento. Em2015 continuarão a ser revistos e actualizados os temas das
formações existentes e desenvolvidos temas novos,mantendo o carácter diversificado da oferta. As Sessões de
Esclarecimento deverão ocorrer emnovos formatos e emmaior número. Nesse sentido, propõe-se a criação de
novosmodelos, 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. Paralelamente, a
estratégia para chegar a novos públicos deverá ser reforçada coma consolidação de umprograma de Formações
eWorkshops, nomeadamente,Workshop deMaquetas,Workshop de Fotografia, Oficina deMarcenaria,
Formação emPráticas de Investigação emArquitectura.

FORMAÇÃO DE ARQUITECTOS ESTAGIÁRIOS

Depois de assumida, no segundo semestre de 2014, a passagem da formação emEstatuto eDeontologia para a
formação certificada, em2015, deverá ser igualmente integrada nesta área a formação profissional para
arquitectos estagiários. Nesse sentido, os programas trimestrais da Formação deverão organizar as Formações
combase emseis áreas de formação, por forma a orientar a escolha dos formandos: 1.Projecto; 2. Obra; 3.
Seminários Temáticos; 4. Cultura, Crítica e Investigação; 5. Legislação e Especializações; 6. Comunicação,
Software e Imagem.
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NOVOS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

Em2015 serão estudadas as diversas hipóteses alternativas aoAuditório daOA-SRS, procurando dar resposta às
queixas dos formandos sobre as condições deste espaço e do seumobiliário e às exigências da certificação
exigidas pela Direcção-Geral do Empregos e das Relações de Trabalho, (DGERT).

SRS10 BIBLIOTECA

Deacordo como Plano Estratégico daOA-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
seusmembros na Ordemdos Arquitectos.

BIBLIOTECA DIGITAL

Pretende-se dar continuidade ao processo de digitalização dos “recortes de Jornal”, dos periódicosmais
relevantes, bemcomoàdisponibilização demais conteúdos online, nomeadamente, os livros das Bibliotecas das
Delegações e as colecções e documentos, entretanto reorganizados e arquivados. Através da actividade Dossiers
Temáticos, continuar-se-á a ampliar os conteúdos do Dossier SAAL, nomeadamente, através de entrevistas aos
principais arquitectos intervenientes no processo e lançando dois novos dossiers: um associado ao temados
espólios e outro dos concursos, acompanhando e contribuindo para as actividades das áreas da Cultura e da
Encomenda, através da digitalização de documentação relevante e da produção de textos, artigos e entrevistas.

INVESTIGAÇÃO

Propõe-se a disponibilização do espaço da Biblioteca para realizar acções conjuntas coma área da Cultura e dando
continuidade às ideias já apontadas no Projecto Educativo e a desenvolver pelo CRA-S no âmbito do Programa
Universidades, nomeadamente, a apresentação de projectos de investigação conjuntos e individuais; realização
de parcerias com livrarias e editoras no âmbito do lançamento de livros e revistas da especialidade; organização
de exposições temáticas para divulgar os espólios e os livrosmais relevantes que integramo fundo documental
daBiblioteca.

SRSCRA ADMISSÃO

IMPLEMENTAÇÃO DO ARQUIVO ARQUITECTOS AGORA – AAA

Este arquivo disponível online no novodo site da OA-SRS, corresponderá a umabase de recolha de informação
sobre o período de estágio de admissão àOA. Numprimeiromomento, pretende-se que os novosmembros
preencham umbreve relatório e que enviem uma imagem representativa do período de estágio. As imagens
recebidas serão dispostas em formade galeria com identificação do novomembro. Este arquivo digital deverá ter
capacidade de acumular mais informação, que emmomento posterior se venha a considerar importante anexar ao
perfil de cadamembro.

Esta actividade temcomoobjectivos, identificar e personalizar os novosmembros, iniciar uma ferramenta que
permita conhecer emonitorizar o período de estágio, identificar o tipo de experiências arquitectónicas
desenvolvidas e apreendidas pelos estagiários em cada ano, ou período temporal e contribuir para a fidelização
dos novosmembros à OA.

PRÉMIO ARQUITECTOS AGORA – PAA

Esta iniciativa dará continuidade às duas edições do “Prémio de Estágio em Portugal e noMundo”. O novo nome
do prémio - “Arquitectos Agora”, permitirá relacionar esta iniciativa como arquivo homónimo, compactando em
termos de imagemexterna e comunicação as iniciativas doCRA-S.
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Esta iniciativa temcomoobjectivos, distinguir osmelhores relatórios de estágio nos suportes escrito, fotográfico,
fílmico, ou desenhado, contribuir para o enriquecimento do período de estágio, dignificando omomento de acesso
à profissão e divulgar oArquivo Arquitectos Agora –estratégico para aOA-SRS.

RECEPÇÃO AOS ARQUITECTOS ESTAGIÁRIOS

Iniciativa de grandemobilização da classe que pressupõem ummomento de celebração do primeiro contacto dos
estagiários comaOAe comaSRS. Esta iniciativa pressupõe uma conferência internacional comuma figura
relevante domundo da arquitectura, seguindo-se ummomento festivo.

Pretende-se acolher emobilizar os estagiários para a sua participação na OA-SRS, afirmar junto da sociedade a
importância da actividade dos arquitectos, divulgar as iniciativas daSRS no âmbito de “Identidade e Inclusão” e a
mobilização dosmembros para a cooperação nos objectivos da OA.

SRSCRD DISCIPLINA

CASOS TIPO

Monitorização estatística do trabalho desenvolvido através dos casos-tipo (inobservânciasmais participadas ao
CRD-S) paramelhor compreensão de fenómenos comportamentais, eventuais fragilidades da legislação vigente
e implementação de estratégias de acção de carácter pedagógico preventivo.

METODOLOGIA

Informar os arquitectos, das situações emque considera o CRD-S estar comprometido o cumprimento do EOAe
demais normas regulamentares e portanto deontológicas, focando este estudo e análise nos chamados casos-
tipo.

REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS

Controlo deontológico através damonitorização das práticas profissionais, coma colaboração de entidades
externas. 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 osmeios e a legitimidade para essamonitorização.

A regulação da profissão temque ser entendida comoprioritária nas acções de umaOrdemProfissional, pois é
através de umconhecimento profundo e actualizado das práticas profissionais em curso que pode umaOrdem
gerir os aspectos ligados à dignificação da profissão, e trabalhar nesse sentido.

Deverá este regime de colaboração ser entendido comoum reforço das práticas de regulação, nomelhor
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 eConselho Directivo Regional.

Contacto e reunião comas entidades pretendidas, comoobjectivo de criação de protocolo de colaboração, ao
abrigo do estabelecido noRegime Jurídico dasAssociações Públicas Profissionais.

Pretende-se que este trabalho seja desenvolvido pelosmembros eleitos, pois requer trabalho de campo, quer na
definição das entidades a contactar, quer no contacto comasmesmas. Deverá contar comoapoio jurídico 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.
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COLECTÂNEA DE DECISÕES

Criação de uma colectânea comas decisões, designadamente Acórdãos, proferidas por esteConselho.

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

Este documento servirá para que efectivamente haja uma compilação das decisõesmais importantes deste
Conselho, servindo de guia jurisdicional aos futurosmembros eleitos emesmo relatores externos que possam
juntar-se à bolsa actual.

Emúltima instância e em fase posterior, este documento será tornado público, coma respectiva eliminação dos
dados nominais e outros identificativos, para que possam osmembros associados e partes interessadas analisar e
avaliar o trabalho efectuado pelo CRD-S, tomando conhecimento dos critérios decisórios assumidos emsituações
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 umdocumento único, devidamente organizado e formatado, para que seja fundamentalmente
funcional na pesquisa.

Este trabalho requer uma colaboração estreita comoapoio administrativo, assim comocomos juristas que
prestam serviço ao CRD-S, pela sua presença e colaboração na componente jurídica, nos últimos anos, e que
culminou nas peças processuais emquestão.

SRSDEL DELEGAÇÕES

AsDelegações da OA-SRS são extensões da Secção, nomeadamente na defesa e promoção da arquitectura,
definindo umapresença territorial que permite umamaior aproximação aosmembros e umcontacto directo com
opoder local, em áreas consideradas estratégicas.

Coma entrada em funcionamento do Portal dos Arquitectos, os serviços de secretaria e tesouraria que a OA-SRS
presta aos seusmembros, passa agora a ser transversal à classe, independentemente da sua localização
geográfica. Neste sentido, asDelegações podemagora potenciar a sua actuação no diálogo comopoder local,
apoiar aOA-SRS na regulação da profissão e na promoção da arquitectura, na sua área de abrangência.

Na sequência do processo de revisão das Normas de Criação e Funcionamento das Delegações e Núcleos
(NCFDN), em curso, será iniciado umnovociclo na vida dasDelegações, coma entrada em vigor das novas regras.
Destacam-se as seguintes actividades:

À semelhança do processo de nomeação efectivado para a actual direcção da Delegação da Madeira, serão
promovidos processos de nomeação para as demais Delegações.

Com vista a dar cobertura a todo o território abrangido pela OA-SRS, será revisto o âmbito geográfico de cada
Delegação.

A comunicação entre a OA-SRSe as suasDelegações será constante e efectiva. Neste sentido, dar-se-á
continuidade a reuniões periódicas entre a direcção da OA-SRS e as diferentes direcções das Delegações, de
forma a delinear-se a estratégia de actuação junto das CâmarasMunicipais distribuídas pelo território daOA-SRS,
bemcomodemais actividades que se entendam fundamentais na defesa e promoção da arquitectura.
Conjuntamente, pretende-se aproximar o poder local à OA-SRS, e assim alertar para os problemas que afectam a
classe e o exercício dos actos próprios da profissão, bemcomodar a conhecer às autarquias e aos arquitectos dos
seus quadros os demais serviços prestados pela OA-SRS, nomeadamente, a formação eo serviço de concursos.
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TABELA RESUMO - ACTIVIDADE REGULAR

SRS00SRS00SRS00SRS00 DIREDIREDIREDIREÇÃÇÃÇÃÇÃOOOO

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

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

Sensibilização para a uniformização de procedimentos , nomeadamente a nível de regulamentos municipais

Prémios municipais – Apoio ao diálogo comas 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

SRS01SRS01SRS01SRS01 INSTALAINSTALAINSTALAINSTALAÇÕÇÕÇÕÇÕESESESES

SRS01-01 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INFORMÁTICO – FASE 2

SRS01-01.01 Aquisição de software e hardware, após identificação das necessidades.

SRS01-02 MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE

SRS01-02.01 Edifício sede: obras de manutenção de acordo com as prioridades estipuladas para o efeito.

SRS02SRS02SRS02SRS02 SERVISERVISERVISERVIÇÇÇÇOSOSOSOS FINANCEIROSFINANCEIROSFINANCEIROSFINANCEIROS

SRS02-01 DOCUMENTOS DE GESTÃO FINANCEIRA
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SRS02-01.1 Participar na elaboração do orçamento de 2016.

SRS02-01.2 Elaboração trimestral do controlo orçamental.

SRS02-01.3 Participação na elaboração do Relatório de Contas de 2014.

SRS02-02 PLANO DE RECUPERAÇÃO DE QUOTAS

SRS02-02.1 Aplicação e afinação dametodologia em vigor

SRS02-02.2 Celebração de acordos de pagamento faseado.

SRS03SRS03SRS03SRS03 RECURSOSRECURSOSRECURSOSRECURSOS HUMANOSHUMANOSHUMANOSHUMANOS

SRS03-01 GESTÃO DE RECURSO HUMANOS

SRS03-01.1 Gestão de faltas , ausências e compensações

SRS03-01.2 Definição do mapa de férias e gestão de alterações

SRS03-01.3 Gestão de conflitos

SRS03-01.4 Gestão de contratos

SRS03-02 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS

SRS03-02.1 Definição do plano de formação interna

SRS03-02.2 Implementação do plano de formação interna

SRS03-02.3 Elaboração do relatório anual da formação interna realizada

SRS03-03 REVISÃO DO REGULAMENTO INTERNO DO PESSOAL

SRS03-03.1 Estudar em conjunto com o CDN eSRN a revisão do regulamento

SRS03-03.2 Estudar em conjunto com os funcionários a revisão do regulamento

SRS03-04.3 Implementação do Regulamento

SRS04 SECRETARIA

SRS04-01 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

SRS04-01.1 Garantir uma resposta célere e eficaz aos arquitectos

SRS04-01.2 Melhorar o atendimento telefónico da OA-SRS

SRS04-02 GESTÃO DA BASE DE DADOS

SRS04-02.1 Manter os dados actualizados

SRS04-02.2 Gestão dos dados dos Arquitectos
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SRS04-03 GESTÃO DOCUMENTAL

SRS04-03.1 Arquivo digital de todos os documentos da OA-SRS

SRS04-03.2 Gestão dos documentos da OA-SRS

SRS05 ENCOMENDA

SRS05-01 REFORMULAÇÃO DO SERVIÇO DE CONCURSOS

SRS05-01.1 Organização e gestão da informação e arquivo

SRS05-01.2 Actualização da bolsa de jurados

SRS05-01.3 Manual de procedimentos para jurados em concursos de arquitectura

SRS05-02 CONCURSOS

SRS05-02.1 Promoção do serviço de concursos e proposta de novos procedimentos junto de entidades adjudicantes

SRS05-02.2 Monitorização dos concursos públicos de concepção publicados em Diário da República

SRS05-02.3 Divulgação de concursos nacionais e internacionais

SRS05-03 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA

SRS05-03.1 Proposta de novos prémios junto das entidades, incluindo o levantamento e análise dos prémios existentes

SRS05-03.2 Divulgação de prémios nacionais e internacionais

SRS05-04 PLATAFORMA DE ENCOMENDA

SRS05-04.1 Carregamento de conteúdos

SRS05-05 COORDENAÇÃO INTERNA

SRS05-05.1 Participação nos grupos de trabalho do CDN

SRS05-05.2 Coordenação da actividade com a OA-SRN

SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL

SRS06-01 APOIO À PRÁTICA

SRS06-01.1 Implementação dasmelhorias identificadas nos procedimentos de prestação de serviços de apoio aosmembros

SRS06-01.2
Dvulgação de informações e esclarecimentos através dos meios de comunicação da SRS (newsletter e página OA-
SRS)

SRS06-01.3 Registo de arquitectos funcionários na Admnistração Pública

SRS06-01.4
Inquérito aos arquitectos sobre procedimentos nos licenciamentos junto das autarquias; e apresentaçao e discussão
de resultados do inquérito com a ANMP e principais autarquias da área da Secção
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SRS06-02 LEGISLAÇÃO

SRS06-02.1 Disponibilização no site da OA-SRS de links e resumos dos principais acordãos por temas

SRS06-02.2 Actualização contínua da legislação em vigor e implementação demotor de busca dedicado à legislação

SRS06-03 OFERTA E PROCURA DE TRABALHO (BOLSA DE EMPREGO)

SRS06-03.1
Optimização da apresentação da bolsa de emprego e divulgação de procedimentos concursais de serviços e
organismos da admnistração pública - bolsa de emprego público (BEP)

SRS06-03.2 Procura de parcerias e apoios para potenciar a capacidade de exportação de serviços dos membros

SRS06-04 NOMEAÇÕES

SRS06-04.1 Criação e implementação da Bolsa de Peritos na Secção Regional Sul

SRS06-04.2 Prever as nomeações para procedimentos concursais da função pública na Bolsa de Jurados

SRS06-05 COORDENAÇÃO INTERNA

SRS06-05.1
Coordenação e uniformização de procedimentos comuns com CDN e SRN; reflexão sobre temáticas transversais às
competências de cada conselho

SRS06-05.2 Acompanhamento da implementação do registo de autorias

SRS06-05.3
Participação no grupo de trabalho sobre a remuneração dos serviço de arquitectura - revisão da Portaria n.º 701-
H/2008

SRS06-05.4 Participação no grupo de trabalho do CDN para criação de um código de construção e edificação

SRS07 COMUNICAÇÃO

SRS07-01 IDENTIDADE VISUAL

SRS07-01.01 Design gráfico de todas as peças de comunicação

SRS07-01.02 Produção gráfica

SRS07-02 IDENTIDADE EDITORIAL

SRS07-02.01 Mailing (e-mailing; DM; etc.)

SRS07-02.02 Website

SRS07-02.03 Redes sociais

SRS07-03 ESTRATÉGIA(S) DE COMUNICAÇÃO

SRS07-03.01 Segmentação de públicos

SRS07-03.02 Mensagem/Edição

SRS07-03.03 Formatos

SRS07-04.04 Periodicidade
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SRS07-04 ASSESSORIA DE IMPRENSA

SRS07-04.01 Actualização de base de dados OCS

SRS07-04.02 Contactos regulares com os OCS

SRS07-04.03 Edição de comunicados de imprensa

SRS07-04.04 Parcerias Media

SRS07-04.05 Participação na definição de estratégias de comunicação.

SRS07-05 RELAÇÕES PÚBLICAS

SRS08 CULTURA

SRS08-01 NEWSLETTER

SRS08-01.1 Coordenação de Newsletter

SRS08-01.2 Produção de Conteúdos (Artigos, Entrevistas, etc)

SRS08-02 RADAR DE ARQUITECTURA

SRS08-02.1 Angariação de Parceiros

SRS08-02.2 Coordenação de Radar

SRS08-02.3 Angariação de Conteúdos

SRS09 FORMAÇÃO

SRS09-01 NOVOS PÚBLICOS

SRS09-01.1 Identificação e selecção das entidades, públicas e privadas, a apresentar o Dossier OA-SRS

SRS09-01.2
Apresentação das áreas de formação certificada a diversas entidades por forma a ampliar a divulgaçãoda da
Formação

SRS09-01.3 Construção de pacotes de formação de acordo com os pedidos e acordos estabelecidos com as entidades

SRS09-02 FIDELIZAÇÃO DE MEMBROS

SRS09-02.1
Consolidar em parceria coma área da Comunicação a divulgação da formação junto dos membros.
Definir calendário para o 1º semestre 2015

SRS09-02.2
Apoio à area da Comunicação na construção de uma “imagem” da formação para 2015/2016 e da página da formação
no novo site

SRS09-03 NOVAS FORMAÇÕES

SRS09-03.1 Preparação de novas Formações e Sessões de Esclarecimento

SRS09-03.2
Colaboração com a àrea da Cultura na organização de Sessões de Esclarecimento em novos formatos e enquadradas
pelos projectos transversais em curso

SRS09-04 FORMAÇÃO DE ARQUITECTOS ESTAGIÁRIOS
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SRS09-04.1
Desenvolver em parceria com oCRA-S um programa de formação certificada de acordo com as necessidades dos
estagiários

SRS09-05 NOVOS ESPAÇOS DE FORMAÇÃO

SRS09-05.1 Apresentar uma proposta ao CDR-S com as diversas hipóteses alternativas ao Auditório da OA

SRS10 BIBLIOTECA

SRS10-01 BIBLIOTECA DIGITAL

SRS10-01.1 Dar continuidade ao processo de digitalização dos “recortes de jornal” e dos periódicos mais relevantes da Bibioteca

SRS10-01.2
Continuar a disponibilizar os conteúdos no Dossier SAAL através de novas digitalizações de livros, periódiocos e
outros documentos entregues ou sedidos à OA-SRS

SRS10-01.3
Lançamento de 2 novos Dossiers Temáticos: sobre os Espóios dos arquitectos e sobre os Concuros. Selecção da
Bibliografia mais relevante, definição dos critérios e prioridades de digitalização

SRS10-01.4
Apoio à área da Comunicação na criação de uma imagem gráfica da Biblioteca Digital, de acordo com a reformulação do
site da SRS e com toda a imagem e comunicação da Biblioteca

SRS10-01.5
Produção de conteúdos para a Editora OA-SRS e para a Newslleter, nomeadamente, através de entrevistas a
arquitectos no âmbito do tema da Identidade, do SAAL, dos Concursos e dos Espólios e Acervos

SRS10-02 INVESTIGAÇÃO

SRS10-02.1
Colaboração com oCRA-S e coma área da Cultura na organização de eventos relacionados com oPrograma
Universidades

SRS10-02.2 Colaboração com a área da Comunicação no âmbito do Serviço Educativo do projecto Trabalhar com Arquitectos

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO

SRSCRA-01 ORGANIZAÇÃO INTERNA

SRSCRA-01.1 Gabinete de apoio e desempenho de funções estatutárias do CRA-S

SRSCRA-02 IMPLEMENTAÇÃO DO ARQUIVO ARQUITECTOS AGORA - AAA

SRSCRA-02.1 Monotorização da Admissão - Produção de dados estatísticos

SRSCRA-03 SISTEMA DE ADMISSÃO

SRSCRA-03.1 Apoio à revisão do regulamento

SRSCRA-04 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

SRSCRA-04.1 Revisão da forma e conteúdos da formação profissional

SRSCRA-04.2 Acompanhamento da formação
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SRSCRA-05 PRÉMIO ARQUITECTOS AGORA - PAA

SRSCRA-05.1 Organização do evento

SRSCRA-06 RECEPÇÃO AOS ARQUITECTOS ESTAGIÁRIOS

SRSCRA-06.1 Colaboração na organização do evento

SRSCRD DISCIPLINA

SRSCRD-01 CASOS TIPO

SRSCRD-01.1
Informar os arquitectos, das situações em que considera o CRD-S estar comprometido o cumprimento do EOA e
demais normas regulamentares e portanto deontolágicas, focando este estudo e análise nos chamados casos-tipo.

SRSCRD-02 REGIME DE PROTOCOLOS E PARCERIAS

SRSCRD-02.1
Contacto e reunião com as entidades externas como extensão DA ACÇÃODo CRD-S , com o objectivo de criação de
protocolo de colaboração, ao abrigo do estabelecido no Regime Jurídico das Associações Públicas Profissionais.

SRSCRD-03 COLECTÂNEA DE DECISÕES

SRSCRD-03.1
Criação de um documento único, devidamente organizado e formatado, para que seja fundamentalmente funcional na
pesquisa.

SRSDEL DELEGAÇÕES

SRSDEL-01 COORDENAÇÃO

SRSDEL-01.1 Reuniões de coordenação

SRSDEL-01.2 Suporte às Delegações

SRSDEL-01.3 Encontro anual de Delegações

SRSDEL-01.4 Processo de nomeação de novas direcções ao abrigo das novas normas

SRSDEL-01.5 Périplo pelas Delegações e Autarquias
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V. CONCLUSÃO

Perante um cenáriomacro económico que aparenta dar os primeiros sinais de inversão da penalizante situação
que a profissão registou nos últimos anos, a Secção Regional do Sul prepara umconjunto de acções que visam
acelerar esse processo comvista àmelhoria de acesso dos arquitectos a ummercado de trabalho que se
pretende regenerado e vigoroso. Fá-lo segundo duas vertentes: por um lado, através do reforço emelhoria da
percepção da sociedade e domercado relativamente à importância da profissão do Arquitecto, enquanto agente
gerador de economia e bem-estar; por outro lado, através damelhoria das condições de acesso e de suporte à
profissão por parte dosmembros, estendida aos estudantes e aosmais jovens profissionais, numa intenção de
fortalecimento da sua ligação amontante (universidades) e jusante (sociedade) da sua actividade profissional.
Reconhece-se e valoriza-se o potencial gerador de inovação e de conhecimento, que através dos profissionais se
deve estender e reflectir na sua intervenção junto da sociedade.

O ano de 2015, que corresponde aomeio termodo corrente triénio, é umano de conclusão ou reforço de projectos
estratégicos, alguns iniciados em 2014, outros nomandato anterior, que visavam dar resposta a necessidades
estruturais demodernização e de adequação da Secção, paramelhor responder às necessidades dos seus
membros. Alguns destes projectos, comoa Newsletter da OA-SRS, ou oPortal dosArquitectos, fazemagora
parte integrante dos serviços quotidianamente prestados pela Secção aos seusmembros. Mas este ano será
tambémmarcado pelo desencadear de novas acções e projectos, que dentro da temática Identidade e Inclusão,
assumida pelaDirecção comovector da sua estratégia para o triénio, pretendem desencadear a curtoemédio
prazo, novas oportunidades e caminhos para os arquitectos, dentro da sua profissão.

Comalgumas das ferramentas estruturais já lançadas e disponíveis, a Secção continuará a investir na promoção
da arquitectura e dos arquitectos junto de todos os destinatários dos seus serviços, revisitando amodalidade de
contratação pública tradicionalmente defendida pela OA– osConcursos deConcepção –mas trabalhando
tambémno sentido de umamelhor emais profícua utilização de outros instrumentos previstos na lei, pelas
entidades contratantes, numaperspectiva demaior justiça, transparência e pluralidade no acesso à encomenda
por parte dos seusmembros.


