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I. INTRODUÇÃO  

 

O presente Relatório reporta ao ano de 2013 e foi elaborado nos termos do Estatuto da Ordem dos Arquitectos 
(EOA), contendo os elementos necessários para permitir à Assembleia Regional Sul apreciar as actividades dos 
Órgãos Sociais regionais, nomeadamente, do Conselho Directivo, do Conselho de Delegados, do Conselho de 
Disciplina e do Conselho de Admissão. 

O Plano de Actividades estabelecido para o ano de 2013 foi desenvolvido em continuidade com os princípios 
constantes do Plano Estratégico da Ordem dos Arquitectos - Secção Regional do Sul (OA–SRS) Triénio 
2011/2013, produzido no início do mandato e que serviu de elemento orientador de todas as acções, previstas ou 
imprevistas. 

O processo de revisão da lei que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das 
associações públicas profissionais, foi determinante para as decisões tomadas em 2013. O processo decorreu 
durante todo o ano de 2013, sob a expressão de sucessivas revisões, alterações e negociações ao Estatuto, 
desenvolvidas pelo Conselho Directivo Regional do Sul (CDR-S) e Conselho Directivo Regional do Norte (CDR-N) 
com o Conselho Directivo Nacional (CDN) e por este último com a Tutela. 

As alterações estruturais implícitas à entrada em vigor do novo Estatuto representaram um factor de incerteza 
quanto à efectiva capacidade de continuidade de qualquer dos projectos que se estendessem para além deste 
ano. Este aspecto conduziu o Conselho Directivo Regional do Sul a tomar a decisão de suspender a implementação 
dos chamados “Projectos Transversais”, até que se venham a confirmar as garantias mínimas que estes poderão 
ser completamente desenvolvidos. 

No plano dos serviços prestados aos membros, destaca-se a conclusão da implementação da primeira fase do 
Portal dos Arquitectos, importante infra-estrutura que melhorará decididamente a qualidade dos serviços a 
prestar aos membros. A actualização do website da OA-SRS, constitui outro objectivo atingido neste último ano 
do triénio no sentido de uma melhor comunicação entre OA-SRS, membros e sociedade. 

Tratando-se do último ano do triénio, foi um ano de levantamento avaliação e registo de situação. Nesta 
perspectiva, foi lançado o inquérito de satisfação dirigido aos membros da OA-SRS em relação aos serviços 
prestados pela OA-SRS, que tiveram a oportunidade de expressar a sua opinião e de lançar as pistas para acções 
futuras. No campo do registo do estado da profissão destaca-se o lançamento da publicação Arquitectura Hoje. 

O ano de 2013 foi ainda o ano marcado pela Campanha “Trabalhar com Arquitectos” lançada conjuntamente com a 
OA-SRN. Esta campanha envolveu todas as áreas da Direcção e registou um elevado nível de adesão dos próprios 
membros que, pelo país, prolongaram a mensagem num contacto directo com a sociedade. 

Com a certificação da Formação obtida pela OA em 2012, autonomizou-se esta área que nos anos anteriores 
esteve integrada com a área da Cultura com a denominação FormaCultura. 

Em 2013, registaram-se as inscrições de 3161 novos membros. No entanto, neste mesmo ano houve 775 
suspensões de inscrição, das quais 19 ocorreram por isenção e 11 por incompatibilidade. Neste ano registou-se 
uma única readmissão. 

Extrai-se destes números que os pedidos de suspensão aumentaram em relação ao ano anterior, com um valor 
médio de 65ocorrências por mês, (mais 20/mês do que o registado no ano de 2011 e mais 10/mês do que o 
registado em 2012). 

A situação das 14 433 inscrições registadas na OA-SRS até 31 de Dezembro de 2012 distribuía-se de acordo com 
o seguinte gráfico, cujos valores se encontram comparados com os do ano anterior:  
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No âmbito da actividade cultural, concluiu-se a temporada “Turismo e Arquitectura” e iniciou-se a temporada 
“Arquitectura Hoje”, com diversos eventos que tiveram como objectivo dar espaço à discussão entre os 
membros e a OA-SRS. Estas iniciativas foram concretizadas em diferentes formatos, nomeadamente Mostras, 
Conversas, Viagens, e o lançamento de uma publicação que procurou sintetizar as diversas reflexões produzidas 
ao longo do triénio. 

 

Nas iniciativas da OA-SRS durante o ano de 2013, registaram-se as participações dos seguintes intervenientes 
aos quais deixamos os nossos agradecimentos: 

Aboim Inglez arquitectos, Álvaro Domingues, Anísio Franco, Artspazios, ASPA, Atelier InfoArtéria, CMARQ, 
Emanuel Romão, Ferreiracowork, Filipa Reis, ForStudio, Gonçalo Byrne, Graça Castanheira, João Botelho+Miguel 
Oliveira, João Luís Carrilho da Graça, João Miller, João Roquette, José Charters Monteiro, José Laranjeira, Luís 
Rebelo de Andrade, Maria Rebelo Pinto, Miguel Marcelino, Moov, Natália Correia Guedes, Nuno Figueira, Pedro 
Barreto, Pedro Saraiva, Pedro Sousa TMA, Tiago Hespanha, TOHA Arquitectos, Vasco Melo, Afonso Santos, Ana 
Rita Abreu, Bráulio Conceição, Joana Anacleto, João Mendes, Mariana Pires, Miguel Antunes, Miguel Moreira, 
Mónica Taipina, Rita Soares, Sara Neves, Sara Sadrudin, Teresa Costa, Ana Jara , André Albuquerque , Anísio 
Franco, Daniel Malhão, Diogo Aguiar, João Ferrão, João Pedro Falcão de Campos, Luís de Menezes Leitão, Luís 
Santiago Baptista, Paulo Martins Barata, Ricardo Paulino, Rui Coelho, Vera Borges. 

 

 

Alguns exemplos da imagem gráfica de material de divulgação das temporadas: 
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No âmbito da Admissão, o ano de 2013 foi pautado pelo vazio a nível da efectiva e esperada alteração do 
Regulamento de Inscrição, que acabou por só se concretizar no final do mês de Dezembro, não tendo portanto 
havido tempo para a sua implementação. Contrariamente ao que se tinha verificado no ano anterior, registou-se 
um acréscimo do número de estágios de acesso à Ordem. De um número que rondava as 352 inscrições anuais em 
2012, passou-se para 416, em 2013. Para além disso, registou-se este último ano um aumento da percentagem 
dos estágios realizados no estrangeiro.  

Em todas as áreas de actuação, a OA-SRS procurou ser diligente apesar da adversidade, mas sobretudo procurou 
não esquecer que, como comunidade profissional, tem um papel incontornável na vida e no crescimento das 
cidades.  
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II. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES  

SRS00 DIRECÇÃO  

Tendo como principal objectivo o enquadramento do arquitecto no actual contexto social e territorial, a Direcção 
da OA-SRS, enquanto colectivo baseado numa Estratégia para o triénio em curso, assentou a sua actuação nas 
áreas que lhe competem, tendo implementado as seguintes acções:  

 

COORDENAÇÃO INTERNA  

Actuando em colaboração e articulação com os outros conselhos da OA-SRS:  

Realizaram-se reuniões periódicas entre o Presidente do Conselho Directivo Regional Sul (CDR-S) e os 
Presidentes do Conselho Directivo Nacional (CDN) e Conselho Directivo Regional Norte (CDR-N) para articulação 
de diversos assuntos;  

No âmbito da Admissão e da Disciplina apoiaram-se os Conselhos Directivo Regional de Admissão Sul (CRA-S) e 
Regional de Disciplina Sul (CRD-S), no sentido de se evidenciar junto dos Conselhos Nacionais de Admissão e de 
Disciplina a necessidade de revisão do Regulamento de Inscrição e do Regulamento de Deontologia, 
respectivamente;  

No âmbito da revisão da proposta de lei da criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais, imposta a todas as Ordens profissionais e que veio a resultar na publicação da Lei 2/2013 de 10 de 
Janeiro, assegurou-se a defesa dos pontos de vista da OA-SRS no sentido de propor uma Ordem justa, 
equilibrada, sustentável e plural. 

 

PROJECTOS TRANSVERSAIS  

A actual Direcção da OA-SRS constituiu, ao longo deste mandato, Grupos de Trabalho multidisciplinares, com o 
objectivo de desenvolver um estudo aprofundado sobre matérias que considerava de elevada relevância e 
impacto, directo ou indirecto, no futuro e defesa da Arquitectura e na regulação e prática do exercício dos actos 
próprios da profissão.  

Neste sentido, os Projectos Transversais da OA-SRS foram os seguintes: Reorganização de Procedimentos de 
Concursos – Concurso Expedito Informal em Plataforma Digital; Projecto Educativo; Serviço Público de 
Arquitectura; Projecto de Certificação e Projecto Trabalhar com Arquitectos. 

Exceptuando a campanha “Trabalhar com Arquitectos”, todos os restantes Projectos Transversais foram 
suspensos até que estejam reunidas as condições adequadas para a sua implementação com sucesso. 

Face ao investimento que a implementação de qualquer destes projectos implicaria, acrescido do facto de que 
qualquer deles teria um tempo de implementação previsto superior ao tempo restante para o final do mandato e 
perante as incertezas entretanto introduzidas pelo processo de revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, a 
OA-SRS procedeu à compilação de todo o conteúdo produzido, construindo assim um repositório de medidas 
concretas a serem implementadas no longo prazo, assim as condições, tanto internas como externas o permitam. 
Considerando a actual conjuntura socioeconómica, bem como o momento de mudança nos modelos de regulação 
das ordens profissionais, foram elaborados estudos de viabilidade económica de cada projecto, com vista a uma 
ponderada hierarquização de prioridades, conduzindo a uma metodologia de acção tão coesa e assertiva quanto 
possível. 

Estes projectos constituem o corpo de um processo de reflexão que esta direcção decidiu produzir ao longo do 
seu mandato. Pela sua natureza são projectos de implementação a longo prazo, não enquadráveis no período de 
um triénio, deixando um legado para uma futura materialização. Este passo que foi dado é fundamental para que 
se interrompa o ciclo de imediatismo em que vivemos, propondo projectos para o futuro, de uma forma 
sustentada e com um real impacto na prática da arquitectura e na forma com a sociedade a entende. 
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CAMPANHA PUBLICITÁRIA “TRABALHAR COM ARQUITECTOS” 

Dos Projectos Transversais acima descritos, o único cuja implementação se verificou viável foi a campanha 
Trabalhar com Arquitectos. Num contexto onde a sociedade não está ainda sensibilizada para a importância do 
papel do arquitecto e do seu trabalho, é fundamental a OA intervir para esclarecer e informar. 

Através do projecto “Trabalhar com Arquitectos”, num formato de campanha publicitária, apelámos ao respeito 
pela profissão e despertámos uma consciência social sobre o valor dos arquitectos no território, nas cidades e na 
vida das pessoas – divulgando uma mensagem social e cívica.  

A OA-SRS procurou assim assumir uma postura mais interventiva, geradora de oportunidades no actual contexto 
de emergência social, económica e financeira, procurando corresponder às necessidades daqueles que praticam a 
profissão. 

A Campanha Trabalhar com Arquitectos esteve presente em todo o território nacional, (ilhas compreendidas) em 
diferentes plataformas e suportes – rádio, televisão, cartazes, mupis, flyers e site. 

 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO  

A OA-SRS colaborou com os restantes Órgãos Nacionais e Regionais, na elaboração do Relatório de Contas do 
ano anterior, bem como na elaboração da Previsão Orçamental para o ano corrente, tendo em conta a 
sustentabilidade económica da OA. Potenciou o programa de recuperação de quotas em dívida, iniciado no 
anterior mandato, tendo-se melhorado alguns aspectos de relacionamento com os membros com quotas em 
dívida, nomeadamente na metodologia de abordagem.  

 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS  

Os contactos mantidos com a Câmara Municipal de Lisboa e com os estabelecimentos de ensino no âmbito dos 
Projectos Transversais, são um exemplo das relações institucionais promovidas pela OA-SRS durante o ano de 
2012. 

A par deste exemplo, estivemos presentes junto das autarquias e organismos públicos na promoção e assessoria 
no âmbito da encomenda e promoção de concursos. 

As Delegações da OA-SRS também desempenharam um papel fundamental de proximidade com entidades 
públicas fora da grande Lisboa. 

 

ESTATUTO, REGULAMENTAÇÃO INTERNA 

Em colaboração com a OA-SRN, a OA-SRS desenvolveu esforços no sentido de rever e melhorar, tanto os 
Regulamentos Internos como o Estatuto da Ordem dos arquitectos. No âmbito da revisão estatutária imposta 
pela Lei nº 2 de 2013 de 10 de Janeiro, que obriga as Associações Profissionais a uniformizarem a sua estrutura 
organizativa e princípios reguladores, e de acordo com seu o artigo 53º, nº 4, a elaboração, aprovação e 
apresentação ao Governo dos referidos projectos compete, em exclusivo ao CDN. Ainda assim, a postura da OA-
SRS pautou-se por uma intervenção responsável e intransigente na defesa dos seus membros e dos serviços que 
lhes presta, tanto proactivamente como sempre que a sua participação foi solicitada. Esta direcção procurou 
defender um Estatuto mais actual e dinâmico, que elimine as disfunções que se verificam na redacção actual.  

O actual estatuto define, na generalidade, as atribuições da Ordem como um todo e na especificidade, as 
competências dos diferentes órgãos regionais. As atribuições e competências contidas na aliena a) do Artigo 3º 
Atribuições da Ordem, “Contribuir para a defesa e promoção da arquitectura e zelar pela função social, dignidade e 
prestígio da profissão de arquitecto, promovendo a valorização profissional e científica dos seus associados e a 
defesa dos respectivos princípios deontológicos…” significam, no caso das Secções, uma relação efectiva e directa 
com os seus membros. No mesmo Artigo 3º, nomeadamente nas alíneas f)e l), e nas alíneas d) e j) do Artigo 26º 
Competência do Conselho Directivo Regional, reforça-se a importância da qualidade e exigência dessa relação 
enquanto elemento essencial na ligação entre a Ordem e os seus membros.  
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SERVIÇOS  

Com base neste entendimento do Estatuto ainda em vigor, propusemo-nos concentrar toda actividade deste 
último ano num único objectivo: “visar a excelência na prestação de serviços aos membros”.  

Assim, tornou-se necessário procurar soluções para cumprir este objectivo não deixando, no entanto, de olhar 
para o mesmo numa perspectiva de desenvolvimento conjunto e a médio/longo prazo. Algumas medidas como a 
Portal dos Arquitectos e os quatro Projectos Transversais, são exemplos desta preocupação. No entanto, em 
2013 também foram implementadas medidas e soluções a curto prazo para a prossecução do mesmo objectivo, 
nomeadamente como consequência directa dos resultados do inquérito à qualidade dos serviços. 

 

COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA  

Embora longe de atingir os objectivos preconizados na Estratégia inicialmente definida, deu-se resposta a várias 
solicitações externas da comunicação social, completadas por tomadas de posição públicas da OA-SRS 
divulgadas juntos dos media. A OA-SRS esteve representada em programas de televisão, entre os quais a SIC 
Noticias da SIC e Sociedade Civil da RTP2. Deu igualmente resposta a pedidos de entrevista para imprensa escrita.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS00 DIRECÇÃO    

     

SRS00-01 COORDENAÇÃO INTERNA    

 Colaboração c/ Órgãos nacionais e regionais    

 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 PROJECTOS TRANSVERSAIS    

 Suporte institucional e coordenação geral    

     

SRS00-03 INSTRUMENTOS DE GESTÃO    

 Elaboração de Relatório de Actividades de 2012    

     

SRS00-04 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS    

 Cooperação com entidades e estabelecimento de Protocolos    

     

SRS00-05 ESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNA    

 Participação c/ outros órgãos na revisão dos estatuto    

 Elaboração de Regulamentos da OA e da OA-SRS    
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 Regulamento dos Membros Eleitos    

     

SRS00-06 COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA    

 Divulgação de posições da OA-SRS    

 Dar resposta a solicitações da Comunicação Social    
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SRS01 INSTALAÇÕES  

Inserida numa estratégia a três anos, entramos na fase final da concretização da aposta inicial no que respeita às 
instalações (físicas e virtuais), no sentido de uma melhoria dos serviços prestados a nível do acolhimento e 
atendimento.  

A nível do quotidiano o objectivo principal era o de garantir a boa manutenção do edifício, com especial destaque 
para os espaços públicos, dando cumprimento à premissa de um “serviço de excelência”.  

Numa estratégia conjunta com os demais Órgãos da Ordem dos Arquitectos (Nacional e Regionais) iniciou-se 
durante este ano uma fase de levantamento de procedimentos, com vista à elaboração de um caderno de 
encargos para a construção de uma Portal dos Arquitectos, única e de utilidade máxima na relação de quotidiano 
do Arquitecto com a sua ordem profissional, independentemente da sua localização e dos horários de 
funcionamento da instituição. Assumir o site e consequentemente o e-mail, como um veículo de comunicação 
privilegiada foi objectivo comum e prioritário para o ano de 2013. O Portal dos Arquitectos foi lançado em 
Dezembro de 2013: nesta fase inicial é disponibilizado a todos os arquitectos a possibilidade de registo e edição dos 
seus dados pessoais. Num futuro próximo, pretende-se que esta plataforma garanta uma optimização e 
alargamento dos serviços prestados aos Membros, bem como uma área de intranet que assegure o diálogo 
constante interno, da e com a OA-SRS. Prevê-se, com a intensificação do diálogo com o Membro através do 
webmail, uma redução significativa da comunicação em suporte físico (carta, fax), bem como a optimização do 
atendimento telefónico. 

Quanto ao processo de levantamento e catalogação do inventário e espólio da OA-SRS, com vista à avaliação do 
património, foram dados os primeiros passos: organizou-se a área do sótão, de forma a optimizar as áreas de 
arrumos com estantes (cedidas à OA-SRS na sequencia de um protocolo estabelecido), possibilitando um arquivo 
organizado do espólio da biblioteca da OA-SRS. A organização deste material, permitirá que se possa em breve 
iniciar o inventário da OA-SRS.  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS01 INSTALAÇÕES    

     

SRS01-01 FÍSICO    

 Zelar pela manutenção interior e exterior    

 Inventário espólio OA-SRS    

     

SRS01-02 ECONOMATO E CONSUMÍVEIS    

 Zelar pela eficácia do quotidiano do serviço de economato    

     

SRS01-03 VIRTUAL    

 Site: manutenção e melhoria das áreas prioritárias    

 Consultadoria sobre infra-estrutura e Parque Informático    

 Portal dos Arquitectos: produção e programação    

 Potenciar os serviços de apoio à comunicação via web: email    
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS  

Durante o ano de 2013, fruto da conjuntura económica nacional, foi dada especial importância à cobrança de 
quotas, encontrando soluções de pagamento faseado para todos aqueles que demonstrassem dificuldades no 
pagamento atempado da quota, uma vez que era expectável o aumento dos níveis de incobrabilidade.  

O quadro em baixo evidencia a evolução anual da dívida referente a quotas de membros em 2012 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A OA-SRS registou uma diminuição das quotas cobradas de 1,7% registando-se uma cobrança total de quotas de 
1.807.553,56 €, em 2013, contra 1.839.602,85 € em 2012.  

Apesar do esforço, verifica-se que os saldos de conta correntes degradaram-se, pois passaram de 877.478,01 € 
para 951.365,83 €. 

Saliente-se, que embora se tenha registado uma diminuição dos valores cobrados conseguiu-se recuperar um 
valor superior relativamente a quotas de anos anteriores (330.565,39 € em 2012, contra 364.711,69 € em 2013). 

O exercício de 2013 teve por base um documento de Previsão Orçamental, que decorreu do Plano de Actividades 
elaborado e aprovado em Assembleia Regional. 

Em relação à despesa, no ano de 2013, evidencia-se uma redução na Despesa em cerca de 5%: de um total de 
1.335.087,59 € realizado em 2012, para 1.273.766,46 € em 2013. 

Em termos de Custos com Pessoal houve uma redução, justificada pela reestruturação implementada no início do 
mandato, coordenado pelo departamento de Recursos Humanos (ver SRS03 – Recursos Humanos), registando-
se um decréscimo de 645.470,39 €, em 2011, contra 527.596,91 €, em 2013, com pessoal, no quadro da OA-SRS, 
que representa uma diminuição de 16,9%, ao longo do triénio. 

Os custos com estrutura (instalações, equipamentos e serviços) também reduziram de 225.876,53 €, em 2012 
para 217.164,54 €, em 2013 representando um decréscimo de 3,8%. Esta diminuição é reflexo da política de 
contenção de custos que foi implementada, desde o início deste mandato. 

Dando cumprimento ao nº 3 do artigo 5º do Regulamento de Quotas da Ordem dos Arquitectos em vigor, o 
Conselho Directivo Regional Sul participou ao Conselho Regional de Disciplina Sul 620 processos de membros 
efectivos em falta com o pagamento de quatro prestações trimestrais da quota, representando no total uma 
dívida de cerca de 380.000,00 €.  

No âmbito do Plano de Recuperação de Quotas, e de forma a evitar a cobrança pela via judicial, foram celebrados 
110 acordos de pagamento faseado (contra 124 acordos no ano de 2012), que representam cerca de 50.000,00€ 
de valor em dívida. 

 
 
 
 
 
 

QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 31.12.2011.12.2011.12.2011.12.2012222    
 877.478,01 € 

   

QUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO ANO DE 201NO DE 201NO DE 201NO DE 2013333      1.881.441,38 € 

   

COBRANÇASCOBRANÇASCOBRANÇASCOBRANÇAS             

    QUOTAS DE ANOS ANTERIORES  364.711,69 € 

    QUOTAS DO ANO DE 2013 
 

1.442.841,87 € 
   

QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 31.12.2011.12.2011.12.2011.12.2013333     951.365,83 € 

QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 31.12.20111.12.20111.12.20111.12.2011    
 779.523,17 € 

   

QUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO AQUOTAS EMITIDAS DO ANO DE 2012NO DE 2012NO DE 2012NO DE 2012      1.937.557,69 € 

   

COBRANÇASCOBRANÇASCOBRANÇASCOBRANÇAS     
        

    QUOTAS DE ANOS ANTERIORES  330.565,39 € 

    QUOTAS DO ANO DE 2012  1.509.037,46 € 
   

QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 3QUOTAS EM DÍVIDA A 31.12.20121.12.20121.12.20121.12.2012    
 877.478,01 € 
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS    

     

 Participar na elaboração do Orçamento de 2014    

 Elaboração Trimestral do Controlo Orçamental de 2013    

 Participação do Relatório de Contas de 2012    

  Plano de Recuperação de Quotas: aplicar e potenciar a metodologia definida    

  Pagamentos On-line: inserida no Portal dos Arquitectos    
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SRS03 RECURSOS HUMANOS 

O ano de 2013 registou 24 funcionários efectivos da OA-SRS e 7 colaboradores. Esta diminuição, face ao ano 
anterior, assenta na estratégia transversal de sustentabilidade económica-financeira da OA. 

No âmbito da qualificação e valorização dos recursos humanos foi dada continuidade ao plano de formação interno 
e realizadas formações de carácter geral e especifico aos funcionários da OA-SRS. 

As formações específicas tiveram incidência nas áreas da prática profissional, disciplina e biblioteca. 

As formações gerais, tiveram uma componente mais tecnológica de forma a garantir a correcta utilização dos 
instrumentos informáticos de gestão disponíveis na OA-SRS. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS03 RECURSOS HUMANOS    

     

 
 
 Gestão dos Recursos Humanos    

 
 
 Revisão e implementação de procedimentos internos    

 
 Implementação do Plano Estratégico de Qualificação e Valorização dos 
Recursos Humanos    

 
 
 Revisão de Regulamento Interno do Pessoal    
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SRS04 SECRETARIA 

Os serviços da secretaria deram continuidade ao trabalho de actualização e reformulação dos procedimentos 
administrativos, com o objectivo de garantir uma resposta mais eficaz ao membro. 

A secretaria registou os seguintes números: 

 

361 novas inscrições a membros efectivos  

775 suspensões de Inscrição 

11 suspensões de Inscrição por Incompatibilidade 

19 pedido de Isenção de quota 

145 termos de suspensão de inscrição 

2 pedidos de exclusão 

415 candidaturas a estágio 

5 candidaturas a avaliação curricular 

 

Foram ainda introduzidos no sistema digital cerca de 6500 processos de membros. 

Os serviços de atendimento ao membro foram marcados ainda pelo início do Portal dos Arquitectos que registou 
na primeira semana cerca de 900 registos. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS04 SECRETARIA    

     

 
 
 Melhoria dos Serviços – Qualidade do atendimento    

 
 
 Actualização / optimização da base de dados dos Membros    

 
 
 Implementação do Sistema de Gestão Documental (2ª fase)    
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SRS05 ENCOMENDA 

O ano de 2013, último do mandato 2011-2013, ficou marcado pelo agravamento dos constrangimentos sentidos ao longo 
dos anos anteriores, nos planos político e financeiro; condicionando de forma indelével a acção da Encomenda, e 
consequentemente a sua relevância e operatividade no colectivo interno da OA e dos seus membros. 
 

Acções consideradas prioritárias ficaram por executar, caso da Revisão do Regulamento de Participação da OA na 
Organização e Realização de Concursos, e da Monitorização dos Ajustes Directos. 
 

Em contra ciclo, outras acções tiveram a continuidade desejada, caso da monitorização dos procedimentos concursais e 
do estabelecimento de parcerias para organização de Concursos de Concepção, permitindo a antevisão de sucesso do 
que poderá representar uma estratégia de reforço de diálogo com as Entidades Adjudicantes. 
 

Foram sinalizados 16 concursos, cujas análises foram posteriormente transmitidas às Entidades Adjudicantes e aos 
membros. Ainda neste âmbito, foi prestada Assessoria Técnica a duas Entidades Adjudicantes  na realização e 
organização de 2 concursos, tendo mais 8 sido alvo de proposta a outras tantas entidades. 
Foi ainda estabelecido um acordo de principio para a realização de 11 Concursos para outros tantos equipamentos sociais, 
como ensaio de uma parceria estratégica que se espera que venha a ter seguimento. 
 

Relativamente aos prémios, foram indicados jurados para 3 prémios municipais; e foi co-organizado 1 prémio na área dos 
materiais de construção. 
 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS05 ENCOMENDA    

     
SRS05-01 COORDENAÇÃO INTERNA    

 Colaboração com CDN e OA-SRN    

     

SRS05-02 CONCURSOS    

 
 
 Monitorização / Divulgação de Concursos Nacionais e Internacionais    

 
 
 Organização / Participação em Concursos    

     

SRS05-03 PRÉMIOS DE ARQUITECTURA    

 
 
 Participação em Prémios de Arquitectura    

 
 
 Divulgação de Prémios de Arquitectura Nacionais e Internacionais    

     

SRS05-04 AJUSTES DIRECTOS    

 Monitorização de Ajustes Directos    

     

SRS05-05 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS / SOCIEDADE CIVIL    

 
Cooperação com os Órgãos de Soberania em parcerias estratégicas na área 
da regulação da encomenda    

 
Cooperação com as Entidades Adjudicantes, públicas e privadas, em 
parcerias estratégicas na área da encomenda    

 
Cooperação com Movimentos Cívicos / Sociedade Civil em parcerias 
estratégicas na reflexão sobre a Encomenda    
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SRS05-06 BOLSA DE JURADOS    

 Optimização de Bolsa de Jurados    

     

SRS05-07 LEGISLAÇÃO    

 
Reflexão sobre o quadro de legislação actual, com proposição de alterações 
que visem a sua melhoria e equilíbrio    
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SRS06 PRÁTICA PROFISSIONAL 

A Prática Profissional, mantendo a consciência das dificuldades actuais na profissão do arquitecto deu 
continuidade à aposta na melhoria das condições da prática, tentando potenciar os seus serviços de apoio e 
mantendo actualizado o seu trabalho de fundo nos temas essenciais à profissão. 

O trabalho de compatibilização de procedimentos e serviços entre secções foi constante e o diálogo entre órgãos 
contínuo. 

Os temas mais recorrentes nos pedidos de esclarecimento do apoio à Prática Profissional e Apoio Jurídico foram: 
acessibilidades, R.G.E.U., contractos, direito de autor, edificação e urbanização, exercício da profissão e legislação. 

Sobre os serviços, quantificámos: 

 

APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL 

233 atendimentos telefónicos 

187 respostas a esclarecimentos técnicos e jurídicos por correio electrónico 

7 atendimentos presenciais 

1  pareceres escritos 

 

APOIO JURÍDICO 

714 atendimentos telefónicos 

194 atendimentos presenciais 

387 respostas a esclarecimentos jurídicos por correio electrónico 

6 pareceres jurídicos (prática profissional e procedimentos concursais) 

 

CERTIFICAÇÃO 

76 pedidos de certificação 

 

BOLSA DE EMPREGO  

33 anúncios de oferta publicados 

67 anúncios de procura publicados 

 

CDR-S 

coordenação com CDN (legislação) 

coordenação com OA-SRN (procedimentos e propostas conjuntas) 

coordenação dos serviços OA-SRS (apoio pontual a casos excepcionais de membros/entidades/sociedade) 

designação de 2 jurados para procedimento concursal de recrutamento 

designação de 6 peritos para Tribunais 
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS06 PRATICA PROFISSIONAL    

     

SRS06-01 APOIO À PRATICA    

 
 
Melhoramento e optimização dos serviços prestados aos membros    

 
Divulgação de notícias sobre a Prática Profissional, nos meios de 
comunicação da OA-SRS    

     

SRS06-02 LEGISLAÇÃO    

 
 Jurisprudência - disponibilizar no site, os links para os principais Acórdãos 
Organização / Participação em Concursos    

 
 Manutenção da informação no site (actualização contínua), da legislação em 
vigor    

     

SRS06-03 BOLSA DE EMPREGO    

 

Optimização do serviço da bolsa de emprego – potenciar e ampliar a 
divulgação de oferta da bolsa de emprego (nacional e internacional), bem 
como proceder à divulgação dos procedimentos concursais de Serviços e 
Organismos da Administração Pública, publicados no Diário da República e na 
Bolsa de Emprego Público (BEP) 

   

 
 Acompanhamento da criação e implementação da bolsa de emprego 
europeia, no âmbito da criação de um organismo representativo das 
entidades regionais de arquitectos da Europa 

   

 

Promover o anúncio de conteúdos informativos e ferramentas úteis, no 
âmbito da mobilidade profissional e na obtenção de formação complementar, 
através da divulgação de programas de apoio e de bolsas de estudo e 
investigação 

   

     

SRS06-04 NOMEAÇÕES    

 
 
 Acompanhamento na criação e implementação da Bolsa de Peritos    

 
Alargamento da Bolsa de Jurados existente, integrando os pedidos para 
procedimentos concursais de recrutamento da função pública    

 

Recomendações para arquitetos nomeados como Peritos ou Jurados de 
procedimentos concursais de recrutamento da função pública, e para as 
entidades requerentes, com vista à simplificação dos procedimentos 
burocráticos envolvidos. 

   

     

SRS06-05 COORDENAÇÃO INTERNA    

 
 
 Colaboração com CDN e OA-SRN    

 
 
 Acompanhamento da criação da cédula profissional e cartão de membro    

 
 
 Acompanhamento da criação da assinatura digital qualificada    

 
 
 Acompanhamento da implementação do Registo de Autorias    

 
 Acompanhamento da dinamização dos Colégios de Especialidades e revisão 
do seu actual enquadramento    

 
 Acompanhamento da revisão da Portaria nº 701-H/2008 e lista de serviços 
e honorários (grupo de trabalho em curso)    
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SRS07 COMUNICAÇÃO 

A OA-SRS durante o ano de 2013 consolidou a estratégia de Comunicação Integrada, iniciada em 2012. Uma 
estratégia que actuou ao nível da comunicação interna mas, e principalmente, ao nível da comunicação externa, 
conduzindo a uma comunicação capaz de gerar uma imagem pública mais credível e inspiradora da Arquitectura, 
do Arquitecto e da OA-SRS. 

Neste sentido, a área da comunicação trabalhou toda a comunicação das actividades da área da Cultura, 
nomeadamente as temporadas 3 e 4 - “Turismo & Arquitectura” e “Arquitectura Hoje”- numa lógica de código de 
celebração gráfico que se estendeu à Formação e a toda a comunicação institucional da OA-SRS. Foi também 
desenvolvido, com destaque, o projecto Trabalhar com Arquitectos. Uma campanha de comunicação, sem 
precedentes, que gerou um forte impacto sobre o valor dos arquitectos e da arquitectura junto da opinião pública.  

Durante este ano foram ainda produzidas 30 notas de imprensa e veiculadas 80 notícias. O número de visitas ao 
Facebook e ao Twitter da OA-SRS aumentou para 4600 seguidores e 5380 seguidores respectivamente. E o 
número de visitas ao site da OA-SRS (oasrs.org) passou para uma média de 25 mil visitas. Foram ainda 
estabelecidas cerca de 32 parcerias. 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS07 COMUNICAÇÃO    

     

SRS07-01 COMUNICAÇÃO INTERNA    

 
 
 Assessoria interna    

 
 
 Chat interno     

 
 
 Brainstorming interno (Café c/ Funcionarios)     

     

SRS07-02 COMUNICAÇÃO EXTERNA    

 COMUNICAÇÃO RELACIONAL    

 
 
SMS membros     

 
 
Meios online     

 
 
E-mailing externo    

 
 
Design e Produção de Comunicação    

 
 
Campanha “Trabalhar com Arquitectos “    

 ASSESSORIA MEDIÁTICA    

 
 
Edição e E-mailing Media    

 
 
Acções Media    

 
 
Parcerias Media     

 
 
 Gestão e Monitorização dos  Media     

     

SRS07-03 
 
RELAÇÕES PÚBLICAS    

 
 
Activação e gestão de Patrocínios e Parcerias     
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SRS08 CULTURA 

Tendo em conta o PA 2013, podemos aferir que no primeiro semestre de 2013 demos por terminada a terceira 
temporada de eventos OA-SRS, iniciada em Setembro de 2012. Este conjunto de iniciativas teve como objectivo 
promover um campo de discussão entre sociedade e arquitectos em distintos contextos e perspectivas 
relativamente ao tema ‘Arquitectura e Turismo’, tais como: 
 
CICLO DE CONVERSASCICLO DE CONVERSASCICLO DE CONVERSASCICLO DE CONVERSAS    

Ciclo de Conversas - O ciclo de conversas foi organizado em torno da temática da temporada e consistiu num 
painel de convidados especialistas, acompanhados por um moderador e um editor em cada evento. No caso em 
particular da conversa “Operadores Turísticos em Lisboa” o evento foi co-organizado com uma entidade parceira 
- TURA. 
 
Operadores Turísticos em Lisboa 
Turismo Familiar e Religioso 
Turismo Negócios 
 
EXPOSIÇÕES EXPOSIÇÕES EXPOSIÇÕES EXPOSIÇÕES     

As exposições desenvolvidas resultaram de duas situações distintas: de um apoio institucional concedido a uma 
associação sem fins lucrativos e de iniciativas específicas desenvolvidas pela OA-SRS, com o objectivo de 
promoção e qualificação do período de ingresso obrigatório na OA.  
 
“Se isto é um manifesto” 
“Estágios em Portugal e no mundo” 
 
MOSTRASMOSTRASMOSTRASMOSTRAS    

A actividade Mostras foi uma rubrica dedicada à promoção de arquitectura, segundo a temática proposta pela 
temporada. Os participantes foram exclusivamente autopropostos e os eventos tiveram lugar em diversos locais 
públicos da cidade. 
 
Aboim Inglez Arquitectos, Artspazios, Atelier São Paulo Arquitectos, CMARQ, Ferreiracowork, For Studio 
Architects, Gonçalo Byrne e José Laranjeira, João Botelho e Miguel Oliveira, Luís Rebelo de Andrade, Miguel 
Marcelino, Moov, Pedro Barreto, Pedro Sousa / TMA, TOHA Arquitectos. 
 
VISITAS GUIADASVISITAS GUIADASVISITAS GUIADASVISITAS GUIADAS    

Em Visitas Guiadas foi possível propor ao público um contacto directo com um conjunto de obras singulares de 
arquitectura. Estas visitas foram organizadas de diferentes formas: por convite a um guia, ou em torno de 
subtemas específicos, correlacionados com o tema central do Turismo. 
 
Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Restaurante Belcanto, Restaurante Can the Can, Atelier-Museu Júlio 
Pomar, Museu do Dinheiro, Pátio Galé, Interface Fluvial do Terreiro do Paço, Interface do Cais do Sodré, Torre VTS, 
Praça Nova do Castelo São Jorge de JLCG, Casa na Areia, Sala dos Gessos, na Antiga Fundição de Cima, Panteão 
Nacional, Hospital da Marinha, Museu Militar (Santa Apolónia), Campo das Cebolas, Terminal de Cruzeiros, Doca da 
Marinha. 
 
CINEMACINEMACINEMACINEMA    

O ciclo de cinema foi desenvolvido como resultado de um desafio lançado pela Associação Zero em 
Comportamento à OA-SRS e culminou na projecção de um conjunto de filmes e curtas metragens no auditório da 
AO, seguida de conversas orientados por um pequeno painel de convidados, na maioria dos eventos. 
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"A Rua da Estrada" de Graça Castanheira 
“Quinta dos Murças – O Projecto” de Graça Castanheira 
“Alto Relevo – Canto ao Douro e ao Vinho” de Graça Castanheira 
“The Human Scale” de Andreas M. Dalsgaard 
“The Future will not be Capitalist” de Sasha Pirker 
“Unfinished Italy” de Benoit Felici 
“Bela Vista” de Filipa Reis e João Miller Guerra 
“The New Rijksmuseum” de Oeke Hoogendij 
“Mark Lewis: Nowhere Land” de Reinhard Wulf 
 
Relativamente ao segundo semestre, foram lançados dois projectos de foro muito distintos.  
O primeiro projecto resultou da reciclagem de conteúdos da campanha “Trabalhar com Arquitectos”. Este 
projecto teve como propósito sensibilizar a sociedade para a prática da arquitectura e do arquitecto, através da 
disseminação de conteúdos de informação específicos em redes sociais e media de massa, como são: televisão, 
rádio, jornais, sites, facebook, muppis, cartazes e flyers. 
 
O segundo projecto, tratou-se da concepção, produção e lançamento do livro e microsite “Arquitectura Hoje”, 
uma edição da OA-SRS que procurou reflectir e contribuir para a historiografia e sociologia da profissão de 
arquitecto, através da auscultação de diversos profissionais relacionados com a prática da arquitectura 
seleccionados para o efeito, tendo em conta a sua participação no conjunto de temporadas realizadas no mandato 
2011-2013. 
 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS08SRS08SRS08SRS08    CULTURACULTURACULTURACULTURA                

     

SRS08SRS08SRS08SRS08----01010101    T3 T3 T3 T3 ----    ARQUITEARQUITEARQUITEARQUITECCCCTURA E TURISMOTURA E TURISMOTURA E TURISMOTURA E TURISMO                

 
Organização e promoção de Ciclo de Mostras (6x) - Seis sessões de 
apresentação pública de projectos de arquitectura em diversos locais a 
definir. 

   

 
Organização e promoção de Ciclo de Viagens com ... (3x) - Três sessões de 
visitas guiadas de arquitetura, definida por convidados seleccionados.    

 
Organização e promoção de Ciclo de Viagens ao ... (3x) - Três sessões de 
visitas guiadas a património arquitectónico seleccionado.    

 

Organização e promoção de Ciclo de Viagens Tura (5x) - Cinco sessões de 
visitas organizadas temáticas de arquitectura. Evento co-organizado com 
Tura - Architecture Tourism 

   

 
Organização e promoção de Ciclo de Conversas (2x) - Duas sessões de 
conversas sobre arquitectura e turismo no Auditório OA.    

 
Organização e promoção de Ciclo de Cinema (5x) - Cinco sessões de cinema 
em local a definir. Evento co-organizado com Zero em Comportamento.    

 
Organização e promoção de evento «Ateliers Abertos» (1x) - Exposição e 
apresentação pública de projectos arquitectura em diversos locais a definir.    

 
Organização e promoção de Ciclo de Mostras (6x) - Seis sessões de 
apresentação pública de projectos de arquitectura em diversos locais a 
definir. 

   

     

SRS08SRS08SRS08SRS08----02020202    ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2011ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2011ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2011ENCERRAMENTO PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2011----2013201320132013                

 
Organização e promoção de evento de encerramento de programação 
cultural 2011-2013.    
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SRS09 FORMAÇÃO 

O ano 2013 foi assinalado por um programa de formação contínua profuso, diverso e mais descentralizado.  

No âmbito da diversificação, foi proposto a continuação de um plano de acções de formação já de si amplo - 
informado por múltiplos instrumentos de análise e estática - e integradas no âmbito das temporadas de eventos 
culturais da OA-SRS dirigidas para a classe profissional: “Turismo e Arquitectura”, bem como “Arquitectura Hoje”.  

Relativamente à descentralização da oferta formativa, com o auxílio das Delegações OA-SRS, foi possível dar 
início ao processo de angariação de entidades formativas certificadas parceiras, em áreas temáticas comuns de 
formação certificada da OA-SRS, como são: Arquitectura e Urbanismo (581), Construção Civil e Engenharia Civil 
(582) e Segurança e higiene no trabalho (862). 

Quanto ao processo de revisão de custos de formação, que tem como objectivo a melhoraria dos preços de 
aquisição da formação para membros e formandos, podemos aferir que é uma actividade que deve continuar em 
curso, ainda que não tenha interferido com a quebra de procura do programa de formação. Podemos intuir que a 
quebra de procura assinalada, registada em cerca de -40%, em relação ao período homólogo anterior, poder-se-á 
dever a outros aspectos que não só o de conteúdos programáticos. Por exemplo, a severa quebra de 20% de 
novos membros admitidos, aliada ao exponencial aumento de suspensões, indicia por si só, uma questão bastante 
mais abrangente e transversal à classe profissional dos arquitectos e da sociedade em geral.  

Em resumo, realizaram-se 41 acções de formação, divididas entre 30 formações, 10 sessões de esclarecimento, 1 
workshop, com um total de 458 formandos, sendo que se distribuíram 320 nas formações, 128 nas sessões de 
esclarecimento e 10 no workshop. Embora o programa formativo tenha sido idêntico em quantidade e qualidade 
na oferta, destacam-se três possíveis notas a desenvolver para uma melhoria do serviço formativo: 1. uma 
definição mais fina das necessidades formativas de público-alvo, que se tem mostrado cada vez mais dinâmico; 2. 
uma melhoria da divulgação junto do mesmo público; 3. continuar a defender-se uma estratégia de 
descentralização, através de parcerias com entidades e instituições externas da OA. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS09SRS09SRS09SRS09    FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO                

     

SRS09SRS09SRS09SRS09----01010101    DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA DIVERSIFICAÇÃO DE OFERTA FORMATIVAFORMATIVAFORMATIVAFORMATIVA                

 
Realização de acções periódicas de sondagens e análise de necessidades 
periódicas, junto da comunidade de membros OA-SRS.    

     

SRS09SRS09SRS09SRS09----02020202    DESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃODESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃODESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃODESCENTRALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO                

 
Constituição de rede de entidades parceiras de formação certificada ou 
acreditada pela DGERT em todo o território OA-SRS.    

 
 
Criação e promoção de oferta formativa OA-SRS, em formato exportável.    

     

SRS09SRS09SRS09SRS09----03030303    
    
REVISÃO DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃOREVISÃO DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃOREVISÃO DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃOREVISÃO DE CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DA FORMAÇÃO                

     

SRS09SRS09SRS09SRS09----04040404    
    
FORMAÇÃO CONTÍNUAFORMAÇÃO CONTÍNUAFORMAÇÃO CONTÍNUAFORMAÇÃO CONTÍNUA                

 

Realização de seis ações de formação e duas sessões de esclarecimento 
(entre outros formatos pontuais, como workshops, ou seminários) por mês 
em média, e respetiva promoção de calendário trimestral. 
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SRS09 BIBLIOTECA 

Na Biblioteca deu-se continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, inserido na estratégia definida pela 
actual Direcção para o triénio 2011-2013, compreendendo três áreas de intervenção: Reorganização do espaço, 
Funcionamento interno, Reciclagem e Aproveitamento do espólio. 

No âmbito da Reorganização do Espaço que tem sido feita, continuámos a melhorar as condições que a Biblioteca 
oferece aos seus utilizadores, num esforço de optimização do espaço de leitura, nomeadamente ao nível da sua 
iluminação.  

Foram ainda, em 2012, criadas a as condições de espaço necessárias a ̀ criação de um depósito efectivamente 
funcional para as publicações menos consultadas. Em 2013 procedemos à aquisição das respectivas estantes 
através de uma parceria com a empresa Endal, e portanto sem qualquer custo para a OA-SRS, o que permitiu a 
instalação em definitivo do depósito no espaço do sótão do Edifício dos Banhos de S. Paulo. Assim, iniciou-se, a 9 
de Dezembro, a arrumação no sótão do depósito de fundos antigos, nas novas estantes. 

Além da documentação inventariada como fundo da Biblioteca, aquando da criação do Inventario de publicações, 
encontraram-se caixas com livros e revistas, maioritariamente do período do Estado Novo, que nunca estiveram 
registados na Biblioteca, mas que aparecem referenciados nos Livros de Actas do Sindicato Nacional dos 
Arquitectos e que os investigadores que os consultam nos solicitam com frequência. 

Assim, para além de reagrupar e reorganizar aquele acervo, será ́ necessário inventariar e tratar a documentação 
agora encontrada, pois nalguns casos trata-se de exemplares difíceis de encontrar noutras Bibliotecas 
portuguesas, provenientes de reuniões e congressos internacionais. 

Quanto ao Funcionamento interno, procedemos a ̀ aquisição de novas publicações e demos continuidade aos 
processos de intercâmbio e parceria com outras bibliotecas.  

O grande projecto implementado durante o ano de 2013 foi a disponibilização online de uma plataforma de 
consulta de títulos - uma base de dados bibliográfica em sistema aberto que foi disponibilizada no site a 23 de Abril, 
após parametrização e migração dos 27838 registos. Após uma primeira fase de correcção / adequação dos 
registos antigos, a Biblioteca retomou o tratamento documental dos documentos tendo, ate ́ 31 de Dezembro, 
catalogado 1878 novos registos, contendo actualmente a Base um total de 29716 registos. 

Criámos ainda no novo site da OA-SRS uma Biblioteca Digital, tendo-se dado início ao carregamento de conteúdos 
em Dezembro de 2013, de forma a permitir a consulta gratuita e integral de documentos. Ate ́ ao momento, 
procedeu-se a ̀ digitalização dos números inaugurais das revistas portuguesas existentes no acervo e de livros 
que tenham passado para o domínio público. 

Incluiu-se igualmente um item dedicado aos Recortes de Imprensa, sistematizados pela Biblioteca entre 1982 e 
1997, que se encontravam arquivados. 

 

Foram digitalizados e carregados online: 

10 Livros, 

9 Periódicos, 

15 Pastas de Recortes de Imprensa, 

Perfazendo um total de 1157 páginas, em formato pdf. 

 

Pode-se resumir nos seguintes números a actividade corrente da Biblioteca Keil do Amaral durante o ano de 2013: 

Leitores presenciais – 1047 (total anual) 

Arquitectos – 231 

Outros leitores – 816 
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Pedidos respondidos a leitores não presenciais – 177 

 

Total de Livros Adquiridos – 130  

Recebidos via permuta – 65 

Instituições com quem se efectuou a permuta: 

Biblioteca de Civil do Instituto Superior Técnico, 

Escola Superior Artística do Porto, 

Fundação de Serralves, 

Fundação Instituto Marques da Silva, 

Instituto Politécnico de Tomar, 

Universidade Autónoma de Lisboa, 

Universidade de Évora, 

Universidade do Minho, 

Universidade Lusíada. 

 

Recebidos por oferta – 69  

Oferecidos por: 

Arq. Fernando Martins Ribeiro, 

Arq. Filipe Jorge - Argumentum, 

Arq. João Alves da Cunha, 

Arq. José ́ Manuel Nicolau Santos, 

Arq. José ́ Manuel Simões Ferreira, 

Arq. Luís Soares Carneiro, 

Arq. Miguel Brito Correia, 

Arq. Paula Morais, 

Arq. Ricardo Carvalho, 

Arq. Sara Cunha, 

Fundação de Serralves, 

Instituto Art De ́co do Brasil, 

Livraria A+A, 

Núcleo de Arquitectos da Região de Braga, 

CDN da O.A., 

OA-SRS, 

OA-SRN. 

 

Livros comprados – 1 

Periódicos entrados por oferta – 202  
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Portugueses – 92 

Estrangeiros –110 

 

Empréstimos – 29 

Empréstimos internos efectuados – 8 

Tipo de documentação emprestada: 

9 Livros, 

1 Periódicos, 

4 Vídeos. 

 

Empréstimos externos efectuados – 20 (a membros da O.A.) 

Tipo de documentação emprestada: 

17 Livros, 

7 Periódicos, 

1 CD-ROM. 

Empréstimos interbibliotecas – 1  

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRS08 BIBLIOTECA    

     

SRS08-01 REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA    

 
 
Criação de depósito de livros - aquisição de estantes e criação de depósito    

 
 
Melhoria das condições de iluminação da sala de leitura    

 
 
Realizar acções de índole cultural no espaço do átrio da Biblioteca    

     

SRS08-02 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA    

 
 
Aumentar a bolsa de parceiros e fomentar intercâmbios    

 
Alteração de Base de Dados para software livre open-source - sistema 
KOHA    

 
 
Aquisição de livros e periódicos    

     

SRS08-03 RECICLAGEM E APROVEITAMENTO DO ESPÓLIO    

 

Programa de incentivo à pratica de investigação - disponibilização do espaço 
para a apresentacão de teses e publicações com a contrapartida da cedência 
de um exemplar a apresentar 

   

 

SRSDEL DELEGAÇÕES 
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Em 2013 foi prosseguida a estratégia iniciada em 2012, que previa o funcionamento das Delegações como 
extensões efectivas da Secção Regional do Sul, com sua missão de disponibilizar localmente os serviços 
essenciais aos membros. 

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

Localmente, procuraram expandir o leque de protocolos que se apresentassem vantajosos para os membros da 
Ordem, tendo igualmente sido revistos os que já vigoravam. 

Do ponto de vista da dinamização cultural, as delegações promoveram os eventos que consideraram mais 
importantes para a promoção e divulgação da arquitectura, tendo noutros casos optado pela estratégia de se 
estabelecer como parceiras de divulgação em eventos organizados por terceiros. 

Descrevem-se seguidamente algumas das acções mais relevantes no âmbito das actividades das Delegações: 
    

 

SRSDELABSRSDELABSRSDELABSRSDELAB        

 DELEGAÇÃO DE ABRANTES    

 PROJECTAR - 12 sessões desta iniciativa; 

 Exposição – As Escolas – Vila Nova da Barquinha; 

 Conferência – As Escolas com Arq. Manuel Aires Mateus    

 

SRSDELCBSRSDELCBSRSDELCBSRSDELCB        

 DELEGAÇÃO DE CASTELO BRANCO    

 MOSTRA – 3 sessões desta iniciativa 

 Oficina “Reabilitação e Sustentabilidade” 

 

SRSDELFASRSDELFASRSDELFASRSDELFA        

DELEGAÇÃO DE FARO    

Inauguração de nova sede.    

 Conversa - 1 sessão desta iniciativa;  

 Exposição – 1 sessão desta iniciativa; 

 O.A. recebe – 1 sessão desta iniciativa;  

 O.A. projecta – 3 sessões desta iniciativa 

     

SRSDELMASRSDELMASRSDELMASRSDELMA        

 DELEGAÇÃO DA MADEIRA    

Esta Delegação manteve a actividade quotidiana de serviço aos membros. 

 

 

SRSDELACSRSDELACSRSDELACSRSDELAC        

 DELEGAÇÃO DOS AÇORES    
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 Conferência – 5 sessões desta iniciativa; 

Conversa - 7 sessões desta iniciativa;  

 Exposição – 1 sessão desta iniciativa; 

 Divulgação Técnica – 7 sessões desta iniciativa; 

 Sessão de Esclarecimento – 1 sessão desta iniciativa; 

 II Mostra de Arquitectura dos Açores; 

 Festa de Encerramento de Temporada; 

Seminário Arquitectura e Turismo 

 
 

Todas as Delegações contribuíram na Campanha Trabalhar com Arquitectos. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE – PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRSDEL DELEGAÇÕES    

     

SRSDEL-01 
 
 COORDENAÇÃO    

 
 
Reuniões de coordenação     

 
 
Suporte às Delegações    

 
 
Encontro anual de Delegações    

 

 

 

SRSNUC NÚCLEOS 

Os Núcleos, de acordo com as Normas de Criação e Funcionamento de Delegações e Núcleos da Secção Regional 
do Sul (NCFDN) são criados por vontade expressa de 50% dos arquitectos residentes numa região geográfica, 
com um fim determinado por um programa ou ideia, de carácter não permanente, e extinguindo-se após cumprir 
as suas funções. No primeiro e único concurso lançado não existiram candidatos apesar do mesmo ter sido 
devidamente anunciado. Constatando-se o desinteresse dos membros relativamente ao modelo adoptado para o 
funcionamento dos Núcleos e tendo em conta o investimento efectuado no reforço do papel das Delegações não 
se entendeu como prioritário o lançamento de um novo concurso para 2013, tendo portanto sido inexistente a 
actividade neste âmbito. 
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SRSCRA ADMISSÃO 

O Conselho Regional de Admissão do Sul (CRA-S) prosseguiu a sua actividade corrente, assegurando o normal 
funcionamento do processo de inscrição de novos membros na OA-SRS. Fê-lo, mantendo as regulares reuniões 
deliberativas e através do Gabinete de Apoio à Admissão. 

Tendo assumido a organização da Prova de Verificação de Conhecimento em Estatuto e Deontologia, assegurou a 
realização de 3 provas em 2013, que decorreram com normalidade. As provas foram realizadas nas instalações do 
ISEL. 

Desde 2010 que se detectam situações em que os candidatos deixam prolongar o estágio para além da duração 
inicialmente prevista, adiando a sua inscrição como membros efectivos. A estes candidatos foi concedida a 
possibilidade de conclusão do processo e muitas destas situações foram entretanto regularizadas. 

A implementação de um novo sistema de Admissão, um dos objectivos principais estabelecidos pelo CRA-S no 
início do seu mandato, que originou a proposta apresentada ao CDN não teve qualquer sequência. O processo de 
alteração do Regulamento de Inscrição em vigor encontra-se na esfera de decisão do Conselho Nacional de 
Admissão e do Conselho Directivo Nacional, aguardando desenvolvimento, fruto também da obrigatoriedade de 
alteração do Estatuto, processo em curso desde os meses finais do ano de 2012. Este atraso fez com que a 
prevista necessidade de implementação de um novo regulamento não chegasse a ocorrer, tendo sido adiada para 
o ano de 2014. 

Em paralelo, o Conselho fez uma nova proposta para a Formação Profissional, que apresentou ao CDR-S e ao 
Conselho Nacional de Admissão (CNA), que não teve acolhimento.  

Ainda em 2013, realizou-se o projecto “Prémio Estágios em Portugal e no Mundo”, iniciativa que tinha como 
principal objectivo a promoção e divulgação da experiência adquirida durante o período de estágio de acesso à O.A. 
Os resultados deste Prémio foram divulgados no dia 30 de Maio de 2013, com a sessão de entrega dos prémios, 
exposição e conferências. Em Dezembro, foi divulgado o booklet deste Prémio no blog, nas redes sociais e no site. 

 

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS POR INICIAR EM CURSO CONCLUÍDO 

     

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO    

     

SRSCRA-01 ORGANIZAÇÃO INTERNA    

 
 
 Gabinete de Apoio à Admissão    

 
 
 Desempenho das funções estatutárias do CRA-S    

     

SRSCRA-02 MONITORIZAÇÃO DA ADMISSÃO    

 
 
 Produção de elementos estatísticos sobre a Admissão    

     

SRSCRA-03 SISTEMA DE ADMISSÃO    

 
 
 Implementação de novo Regulamento de Inscrição    

 
 
 Produção de informação    

     

SRSCRA-04 FORMAÇÃO PROFISSIONAL    

 
 
 Proposta de revisão dos conteúdos e formatos da formação nos estágios    
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Acompanhamento e Apoio à Formação profissional no âmbito do processo 
de Admissão    

     

SRSCRA-05 PROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIA    

 
Organização e concretização da Prova de Verificação de Conhecimentos de 
Estatuto e Deontologia    

     

SRSCRA-06 RELAÇÕES EXTERNAS    

 
 
Manutenção de contactos institucionais com outros órgãos e entidades    
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SRSCRD DISCIPLINA 

No âmbito disciplinar e dentro das competências estatutariamente estabelecidas, designadamente exercer o 
poder disciplinar sobre os membros da Ordem com domicílio profissional na área da secção correspondente e 
arbitrar conflitos entre membros e entre estes e terceiros, o Conselho Regional de Disciplina Sul (CRD-S) 
recepcionou, no ano de 2013, 20 participações, das quais resultaram na abertura de 17 processos de inquérito e 
319 processos disciplinares. 

No mesmo período, foram convertidos em processo disciplinar 11 processos, arquivados 31 e proferidos 11 
acórdãos, de onde resultaram 7 penas de advertência, 3 penas de censura e 1 penas de suspensão. No âmbito de 
processos em curso, o CRD-S realizou, através dos seus relatores e juristas, 50 inquirições a partes e 
testemunhas. 

Estão a correr 464 processos, dos quais 427 são disciplinares, 30 de inquérito, 1 de tentativa de conciliação e 6 
processos suspensos. O aumento do número de processos disciplinares justifica-se pela iniciativa do Conselho 
Directivo Regional Sul de participar a este Conselho o atraso do pagamento de quotas por membros inscritos na 
Secção Sul, dando início a um conjunto de procedimentos internos de alguma complexidade que tomaram parte 
dos recursos do CRD-S, nomeadamente no que respeita à intervenção por juristas e apoio administrativo. 

Com uma Bolsa de Relatores Externos em funcionamento, composta por 5 arquitectos, tem o CRD-S 
desenvolvido o respectivo acompanhamento e monitorização dos trabalhos efectuados por este grupo de 
trabalho, salientando-se a pertinência de apostar nestes relatores como parte fundamental do CRD-S, pois estes 
elementos são transversais aos mandatos e a experiência nas funções, acompanhada pela formação, entende-se 
como essencial para garante das atribuições do CRD-S, com a devida celeridade e manutenção da equidade dos 
procedimentos. 

A equipa de apoio à Disciplina, constituída por um jurista permanente, um funcionário administrativo e pelos 
relatores e juristas externos, não só prestaram apoio ao desempenho das funções quotidianas do CRD-S, no que 
respeita ao desenvolvimento dos processos disciplinares. O ano de 2013 foi marcado pelo processo de revisão da 
lei que estabelece o regime jurídico da criação, organização e funcionamento das associações públicas 
profissionais, com a consequente revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, no qual o CRD-S dedicou parte 
do seu trabalho, através da análise de documentos e produção de pareceres e propostas. 

Como consequência disto, o presidente do CRD-S, juntamente com os vogais e juristas, participaram em vários 
grupos e reuniões de trabalho, com especial incidência na revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, mas 
mantendo o essencial do Plano de Actividades proposto para este ano, nomeadamente a criação de uma 
Colectânea de Decisões, com a respectiva recolha e organização de acórdãos. 

Este trabalho foi iniciado e em parte concluído, considerando-se o seu estado ainda incompleto pois carece de 
revisão e compilação, com as necessárias introduções e conclusões aos capítulos, por casos tipo. 

Este esforço entende-se como fundamental, para que o CRD-S detenha um instrumento de trabalho que garanta 
a jurisprudência, desde a uniformização dos critérios de decisão, assim como a equidade da medida das penas 
disciplinares. 

  

CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por Iniciar Em Curso Concluído 

     

SRSCRD CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DO SUL    

     

SRSCRD-01 INFORMAÇÃO / COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GERAL E 
ESPECÍFICA    

 
Desenvolvimento e agilização dos procedimentos e processos de 
comunicação internos e externos    

 Criação de registo de antecedentes e de penas    

 

Monitorização estatística do trabalho desenvolvido (casos tipo), para 
melhor compreensão de fenômenos comportamentais, eventuais 
fragilidades da legislação vigente e implementação de estratégias de ação 
de carácter pedagógico preventivo 
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SRSCRD-02 APOIO À REVISÃO DO ESTATUTO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS    

 Análise de documentos e produção de pareceres e propostas    

     

SRSCRD-03 FORMAÇÃO    

 

Desenvolvimento de um Plano de Formação, com a colaboração do CDR-S, 
para integração de atividades formativas nas áreas que se entendam como 
fulcrais para melhorar a intervenção e ação deste Conselho    

     

SRSCRD-04 COLECTÂNEA DE DECISÕES    

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

No ano de 2013 registou-se a cristalização da crise económica e financeira que já vinha afectando a actividade dos 
arquitectos em anos anteriores. Este fenómeno, reflectiu-se num decréscimo de volume de trabalho 
generalizado, tanto da encomenda pública como privada. O número de pedidos de suspensão de inscrição 
apresentados pelos membros, foi superior ao registado em anos anteriores. 
 
Foi neste contexto que se lançou a campanha "Trabalhar com Arquitectos", com o objectivo concreto de 
contrariar esta tendência através da sensibilização da sociedade para o valor trabalho do arquitecto e, 
consequentemente, na expectativa do aumento do trabalho disponível. 
 
O ano de 2013 ficou ainda marcado pelo processo de revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos. A OA-SRS 
tentou participar e intervir nesse campo tanto quanto lhe foi possível, acompanhando o processo, participando 
nas sessões públicas e internas a que teve acesso e agindo na defesa dos interesses dos seus membros. Este 
difícil processo de negociação desaguou numa redacção de compromisso que se encontra neste momento em 
discussão com o governo, num processo da qual a Secção Regional do Sul não faz parte. Ainda assim lutaremos no 
futuro por manter, pelo menos, a redacção que resultou do entendimento possível entre os vários órgãos da 
Ordem dos Arquitectos. 
 
Do ponto de vista da actividade da Secção Regional Sul, o ano de 2013 foi marcado por aspectos bastante 
positivos. É o caso da área  da cultura, que em estreita coordenação e apoio da área da comunicação, promoveu 
uma edição em papel do livro "Arquitectura Hoje" que reúne um leque de depoimentos recolhidos por 
intervenientes que participaram nas reflexões produzidas ao longo do triénio 2011-2013. 
 
Quanto à formação, apesar de um plano formativo idêntico aos anos transactos, verificou-se um decréscimo 
acentuado do número de participantes, que em muito se deve ao contexto socioeconómico que o país atravessa. 
Esta é uma área que tem demonstrado alguma volatilidade, sendo necessária a curto prazo uma adaptação rápida 
a esta nova realidade. 
 
Do ponto de vista dos serviços prestados aos membros, foram implementadas com sucesso as acções que 
visavam uma maior organização interna e uma melhor gestão dos recursos. Algumas destas acções, de carácter 
infra-estrutural, não têm expressão imediata e visível para os membros mas são consequência directa das 
conclusões retiradas do inquérito aos serviços da OA-SRS. No entanto verifica-se a necessidade de a OA-SRS vir 
a reforçar os serviços prestados aos membros, nomeadamente através do reforço das capacidades do “Portal 
dos Arquitectos”, que teve o seu arranque durante o ano de 2013. 
 
Em conclusão, as actividades realizadas durante o ano de 2013, estiveram enquadradas numa estratégia para o 
triénio que agora finda. Algumas destas actividades são resultado de um trabalho continuado, por vezes levado a 
cabo por Grupos de Trabalho constituídos para o efeito, potenciando a discussão em torno de temas considerados 
prioritários para a defesa da classe. A par de um trabalho muito visível a nível da comunicação e da dinamização 
cultural em torno de temáticas relacionadas com a arquitectura, foram dados passos importantes em áreas com 
reduzida visibilidade exterior, que visam uma maior organização interna, uma implementação de metodologias de 
trabalho para respostas mais céleres e eficazes e a gestão de recursos financeiros e humanos. A ambição e os 
objectivos iniciais mantêm-se mais do que nunca para o novo triénio que agora se inicia, sendo a colaboração de 
todos, arquitectos e sociedade, indispensável para o sucesso na concretização da renovada Estratégia que será 
prosseguida pela OA-SRS. 


