
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE QUALIFICAÇÕES PARA 
FREQUÊNCIA DO MÓDULO DE CERTIFICAÇÃO PARA PERITO 
QUALIFICADO NO ÂMBITO DO SCE

Os arquitectos que necessitem do reconhecimento de qualificações para frequência do módulo 
de certificação para Perito Qualificado no Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade 
do Ar Interior nos Edifícios na vertente do Regulamento das Características de Comportamento Térmico de Edifícios
(RCCTE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 80/2006, de 4 de Abril, deverão solicitar junto 
da respectiva Secção Regional da Ordem das Arquitectos a avaliação curricular para emissão 
da declaração que confirma que o arquitecto está na posse das qualificações exigidas no âmbito 
do Protocolo entre a Direcção Geral de Geologia e Energia e a Ordem dos Arquitectos. 

A avaliação curricular para emissão da certidão é feita mediante requerimento, utilizando o modelo em anexo,
também disponível no site da Secção Regional do Sul da Ordem das Arquitectos (www.oasrs.org), 
em Secretaria > Requerimentos. 

O PEDIDO DEVERÁ CONTER OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a)   requerimento, conforme minuta em anexo; 
  

b) curriculum vitae actualizado (demonstrando experiência profissional de pelo menos 5 anos em projecto 
  de arquitectura, devidamente comprovada através de declarações abonatórias da entidade competente 
  e/ou prova de entrega de licenciamentos).

Os documentos acima referidos deverão ser enviados para o Gabinete da Prática Profissional, através 
do email praticaprofissional@oasrs.org, ou presencialmente nas instalações da OASRS, e efectuado 
o pagamento* da respectiva taxa. 

A avaliação ou reavaliação curricular é um serviço pago, por cada pedido, com um valor determinado e aprovado pelo
Conselho Directivo Nacional, conforme o artigo 9.º do Regulamento da Certificação de Inscrição na Ordem dos
Arquitectos, estando incluída no valor a pagar a emissão da certidão específica requerida. 

1. A avaliação ou reavaliação curricular para efeito de certificação                                                  50,00 €     
2. Pedido de segunda via da certidão                                                                                                                  10,00 €     

O Gabinete da Prática Profissional após avaliação do curriculum vitae comunica a decisão 
do CDR ao arquitecto, sendo o indeferimento do pedido devidamente fundamentado. 
Caso o arquitecto não esteja de acordo com a decisão que lhe foi comunicada, deverá 
apresentar a sua reclamação no prazo de 10 dias. 

* O pagamento deverá ser efectuado no acto do pedido, na sede da OASRS, por correio através de cheque dirigido à Ordem dos Arquitectos 
ou através de transferência bancária, para a conta Millennium BCP (NIB 0033 0000 4540 2472 4230 5). Se optar por transferência bancária 
deverá enviar o comprovativo de pagamento para secretaria4@oasrs.org, indicando o nome e respectivo número de membro, bem como 
a que se refere o pagamento efectuado.
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