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I. I. I. I. INTRODUÇÃINTRODUÇÃINTRODUÇÃINTRODUÇÃOOOO    
 
Em tempos de conjuntura desfavorável, em que a falta de trabalho é predominante, a Ordem dos Arquitectos - Secção 
Regional do Sul (OA-SRS) deve ter como um dos objectivos primordiais o enquadramento do arquitecto no actual 
contexto social e territorial. 
Este objectivo não se atinge sem uma profunda e transversal mudança de hábitos, que envolva o modo de 
funcionamento da instituição, a forma de relacionamento com os seus membros e a comunicação com a Sociedade. 
Esta transformação de hábitos há-de influenciar a atitude dos arquitectos perante a OA-SRS e, por fim, a forma como a 
sociedade em geral a percepciona. 
 
É necessário vocacionar a OA-SRS para funcionar, entre outras valências, como uma estrutura potenciadora de 
oportunidades de trabalho. 
Este objectivo só pode ser atingido através de uma mudança nos paradigmas de comunicação para fora do universo 
estrito e restrito dos arquitectos. É preciso alertar a Sociedade para acolher e reconhecer o papel do arquitecto e da 
arquitectura. A OA-SRS deve, em suma, envolver a Sociedade e envolver-se na Sociedade, assumindo um papel 
interventivo nas questões ligadas à profissão e ao território. Deve ser mais pró-activa e menos reactiva.  
A OA-SRS deve igualmente potenciar o espectro da actividade do Arquitecto, explorando as competências que lhe são 
reconhecidas para que este encontre novos campos de acção e logo, abrir-se ao mercado de trabalho. 
 
O desequilíbrio provocado por uma crónica falta de oportunidades, agravada por um contexto de crise e um número 
crescente de arquitectos, obriga à monitorização de mercados de trabalho e da encomenda nos domínios associados à 
arquitectura.  
 
Importa, por isso, definir um perfil de serviço público que enforme as actividades a desenvolver no âmbito deste 
mandato. Qualquer cidadão deverá encontrar na OA-SRS a resposta que procura. Qualquer arquitecto deve encontrar 
nesta instituição o apoio que necessita. A OA-SRS deverá dar um contributo à sociedade para que esta aprenda a 
interpretar o que os arquitectos têm a dizer. 
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II. II. II. II. VERTENTESVERTENTESVERTENTESVERTENTES    
 
Para atingir o objectivo determinante de introduzir uma clara mudança de hábitos, existem dois domínios essenciais de 
actuação: a Profissão e a Participação. 
Estas duas áreas serão veiculadas através do elemento que adiante designamos de Casa, e que vai procurar maximizar 
os seus desígnios principalmente enquanto estrutura transversal e alicerce primordial de comunicação. 
 
 
 

1.1.1.1. CASACASACASACASA        INSTALAÇÕES, INSTALAÇÕES, INSTALAÇÕES, INSTALAÇÕES, SERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROS, RECURSOS HUMANOS /, RECURSOS HUMANOS /, RECURSOS HUMANOS /, RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA SECRETARIA    
 
A Casa consiste no conjunto de recursos ao dispor do executivo e dos membros, que se consubstancia nas Instalações, 
nos meios técnicos e nos recursos humanos existentes.  
 
Assenta em três pilares fundamentais, interrelacionados e dependentes, que garantem a gestão e funcionamento 
internos e externos da OA-SRS, tendo como objectivo máximo a eficácia dos serviços prestados: Instalações, Serviços 
Financeiros e Recursos Humanos / Secretaria 
É assim o instrumento de suporte de todas as áreas. 
No que toca ao espaço físico do edifício Sede, importa melhorar as instalações, apesar da sua crescente exiguidade.  
Investe-se no acolhimento aos membros, na reorganização dos espaços, na optimização das funções inerentes a cada 
serviço, na responsabilização e envolvimento dos colaboradores. É ainda importante potenciar o seu património em 
todas as dimensões físicas e culturais. 
Na medida do possível, a OA-SRS deve promover espaços de encontro para os arquitectos e não-arquitectos e deve 
fazê-lo dentro e fora do seu espaço físico: a OA-SRS não deve estar confinada às suas paredes. A arquitectura deve 
estar no lugar onde pertence: a rua.  
Em momento de contenção de despesas, procurar-se-á a cedência de espaços alternativos para a realização de 
iniciativas dinamizadoras que espalhem a OA-SRS por todo o seu território de acção. Esta deve ser uma entidade 
móvel e contemporânea, preparada para comunicar eficazmente com os seus membros através de todas as 
plataformas, analógicas e digitais. 
A mudança de hábitos no modo como comunicamos com a classe e com a Sociedade, como servimos os membros e 
essencialmente, o modo como nos informamos e como informamos, assenta numa renovação e modernização da Casa 
OA-SRS. 
A Casa, enquanto estrutura base, tem que promover um impacto positivo da OA junto da população, credibilizando a 
instituição. É importante assumir a OA-SRS enquanto reguladora do espaço público. 
Este impacto deverá iniciar-se primeiramente com o edifício Sede da OA-SRS: deverá ser notória a presença da CASA 
dos Arquitectos logo a partir da sua envolvente, promovendo uma imagem reguladora do espaço público, utilizando o 
“peso da estrutura” para enquadrar o arquitecto e o seu papel na sociedade. 
Entendidas como extensões claras da OA-SRS, este espírito de acolhimento e abertura de serviços, deverá ser 
alargado a todos os edifícios das Delegações, envolvendo a sociedade na vida da OA-SRS em todo o seu território de 
acção.  



PLANO DE ACTIVIDADES – ORDEM DOS ARQUITECTOS, SECÇÃO REGIONAL SUL - 2011       4 
TRIÉNIO 2011/2013 
 
 
 

 

2.2.2.2. PROFISSPROFISSPROFISSPROFISSÃÃÃÃOOOO        ADMISSÃOADMISSÃOADMISSÃOADMISSÃO + + + +    PRÁTICA + PRÁTICA + PRÁTICA + PRÁTICA + ENCOMENDA+ENCOMENDA+ENCOMENDA+ENCOMENDA+DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA    
 
A Profissão estrutura-se em quatro áreas que abarcam o quadro geral dos interesses e da acção dos seus actuais e 
futuros membros: admissão, prática, encomenda e disciplina. 
 
 
    ADMISSÃOADMISSÃOADMISSÃOADMISSÃO    

É essencial a dignificação do processo de admissão através de uma reconfiguração do Sistema de Admissão. É 
ainda imperativa a monitorização eficaz de dados para obtenção de informação de primeira linha. A Admissão 
deve trabalhar para enquadrar devidamente os novos membros, bem como os arquitectos e as entidades que 
os apoiam e acolhem. 

 
 

PRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONAL    
Importa potenciar o âmbito da Prática, reabilitando, credibilizando e especialmente enquadrando os actos 
próprios da profissão.  
É necessário promover uma reflexão sobre os serviços prestados aos membros, nomeadamente na 
optimização dos existentes (jurídico e técnico) e na criação de outros que sejam uma mais-valia no exercício 
dos actos próprios da profissão, através de novas ferramentas de comunicação. 

 
 

ENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDA    
Na Encomenda é imperativo democratizar. Sobrepor o interesse público a todos os outros, o dos arquitectos, 
dos políticos, das entidades públicas e dos grupos económicos. É essencial uma monitorização que acompanhe a 
encomenda e permita actuar de forma interventiva e participativa. Desse modo, será possível estimular a 
criação de novos concursos (públicos e privados) e reformular os formatos existentes, fazendo com que se 
tornem a forma privilegiada de encomenda. 
Um acompanhamento sistemático permitirá defender os direitos do arquitecto e dignificar a profissão. 

 
 

DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA    
O papel regulador da OA-SRS neste domínio não deve ser estático ou estanque. Deve ser dinâmico e aberto à 
Sociedade, de forma a fazer sentir aos membros que não está alheada dos problemas da Profissão. 
Para cumprir este desígnio, a OA-SRS deve estar informada e responsabilizar os arquitectos, numa óptica 
essencialmente pedagógica.  
É objectivo deste mandato encorajar e apoiar a revisão do regulamento de Deontologia e consequente aposta 
na formação deontológica do arquitecto, a clarificação dos seus deveres e direitos e a sua responsabilização 
social. 
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3.3.3.3. PARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃOPARTICIPAÇÃO        COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, COMUNICAÇÃO, ““““FFFFORMAORMAORMAORMACCCCULTURAULTURAULTURAULTURA””””, BIBLIOTECA, BIBLIOTECA, BIBLIOTECA, BIBLIOTECA    
 
É preciso aproximar o arquitecto da sua organização representativa e simultaneamente, envolver a sociedade na 
discussão sobre a arquitectura. Existe, entre quem faz arquitectura e quem vive a arquitectura, um divórcio de longa 
data que carece de um processo de reconciliação urgente. 
 
A OA-SRS pretende desenvolver publicamente uma postura mais interventiva, capaz de se assumir como 'opinion 
maker', marcando e definindo a agenda da actualidade nos temas que envolvem a arquitectura.  
 
Trata-se de encontrar um perfil mais mediático para a sua missão: por um lado, tirando partido de todas as ferramentas 
de comunicação que a condição contemporânea oferece; por outro, agindo activamente dentro dos limites físicos, do 
seu edifício Sede e Delegações, bem como fora destes, utilizando o apoio já disponível dos Núcleos e intervindo noutros 
espaços estratégicos na sua área de influência. 
 
Assim, a OA-SRS deve abordar e lançar temas estratégicos que promovam o interesse de públicos especializados e de 
públicos generalistas. 
 
Estes temas devem ir ao encontro das necessidades da profissão e devem ser explorados de forma aprofundada e 
integrada, enquanto projectos de interesse interdisciplinar, organizados numa lógica temporal estratégica. Com base 
nestas premissas, será ainda possível desenvolver um programa de financiamento mais efectivo e apelativo, tornando 
as actividades mais acessíveis aos Membros. 
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4.4.4.4. ORGANOGRAMAORGANOGRAMAORGANOGRAMAORGANOGRAMA    
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III. III. III. III. PLANO PLANO PLANO PLANO DE ACTIVIDADESDE ACTIVIDADESDE ACTIVIDADESDE ACTIVIDADES        
 
 

SRS00 DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO  
 
Tendo como principal objectivo o enquadramento do arquitecto no actual contexto social e territorial, torna-se urgente 
desencadear uma profunda e transversal mudança de hábitos, que envolva o modo de funcionamento da instituição, a 
forma de relacionamento com os seus membros e a comunicação com a sociedade. 
A actual Direcção da OA-SRS, enquanto colectivo baseado numa Estratégia para o triénio em curso, tem a sua 
metodologia de acção assente nas seguintes áreas: 
 
Coordenação InternaCoordenação InternaCoordenação InternaCoordenação Interna    
Actuando em colaboração e articulação com os outros Órgãos da OA-SRS – Admissão e Disciplina – , bem como com 
os Órgãos Nacional e Regional Norte; 
 
Projectos TransversaisProjectos TransversaisProjectos TransversaisProjectos Transversais    
Enquadrados numa reflexão sobre formas de intervir junto da sociedade e junto da classe, enquanto colectivo; 
 
Instrumentos de GestãoInstrumentos de GestãoInstrumentos de GestãoInstrumentos de Gestão    
Enquadrando o Relatório de Contas do ano anterior e a Previsão Orçamental para o ano corrente, tendo em conta a 
sustentabilidade económica da OA-SRS. 
 
Relações InstitucionaisRelações InstitucionaisRelações InstitucionaisRelações Institucionais    
Alargando o número de iniciativas em parceria, bem como cooperando com faculdades, câmaras municipais, 
instituições públicas e privadas, etc.; 
 
Estatuto e Regulamentação InternaEstatuto e Regulamentação InternaEstatuto e Regulamentação InternaEstatuto e Regulamentação Interna    
Colaborando no processo de revisão do Estatuto da Ordem dos Arquitectos e Regulamentos daí decorrentes, bem 
como colaborando na elaboração de Regulamentos Internos; 
 
Coordenação da Intervenção PúblicaCoordenação da Intervenção PúblicaCoordenação da Intervenção PúblicaCoordenação da Intervenção Pública    
Dando resposta atempada às solicitações externas da comunicação social, bem como divulgando as tomadas de 
posição da OA-SRS, juntos dos media. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ÁREAS DE ÁREAS DE ÁREAS DE ACTIVIDADE ACTIVIDADE ACTIVIDADE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS00 DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO    

SRS00.1 COORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNA    

SRS00.1.1 Colaboração c/ órgãos nacionais e srn 

SRS00.1.2 Grupos de trabalho interdisciplinares  

SRS00.1.3 Articulação com os restantes órgãos da srs  

SRS00.1.3.1 Conselho Regional de Admissão  

SRS00.1.3.2 Conselho Regional de Disciplina 

SRS00.2 PROJECTOS TRANSVERSAPROJECTOS TRANSVERSAPROJECTOS TRANSVERSAPROJECTOS TRANSVERSAISISISIS    

SRS00.2.1 Campanha para a regularização da inscrição 

SRS00.3. INSTRUMENTOS DE GESTINSTRUMENTOS DE GESTINSTRUMENTOS DE GESTINSTRUMENTOS DE GESTÃOÃOÃOÃO    

SRS00.3.1 Elaboração do Relatório de 2011 

SRS00.4 RELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONAISAISAISAIS    

SRS00.4.1 Cooperação com entidades e estabelecimento de Protocolos 

SRS00.5 ESTATUTO E REGULAMENESTATUTO E REGULAMENESTATUTO E REGULAMENESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNATAÇÃO INTERNATAÇÃO INTERNATAÇÃO INTERNA    

SRS00.5.1 Participação c/ outros órgãos na revisão do estatuto  

SRS00.5.2 Elaboração de Regulamentos da OA e da SRS 

SRS00.5.2.1 Regulamento dos Membros Eleitos 

SRS00.6 COORDENAÇÃO DA INTERCOORDENAÇÃO DA INTERCOORDENAÇÃO DA INTERCOORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICAVENÇÃO PÚBLICAVENÇÃO PÚBLICAVENÇÃO PÚBLICA    

SRS00.6.1 Divulgação de posições da SRS 

SRS00.6.2 Dar resposta a solicitações da comunicação social 
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SRS01 INSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES    
    
Inserida numa estratégia a três anos, a nossa aposta inicial no que respeita às instalações (físicas e virtuais), vai no 
sentido de uma melhoria dos serviços prestados a nível do acolhimento e atendimento.  
 
Potenciar os pisos de entrada e auditório/galeria, enquanto espaços públicos, para os Arquitectos e todos os demais; 
através da definição de áreas de atendimento a nível de secretaria com privacidade e conforto; através da criação de 
uma área de espera e espaços de reunião, com disponibilização do acesso gratuito a rede de internet Wi-Fi; através da 
reorganização da área de Biblioteca, com maior visibilidade para o exterior e com uma área de consulta de edições 
actuais; através da implementação de uma sinalética clara e compreensível para quem visita a OA-SRS. 
 
Tendo como objectivo a modernização das ferramentas de trabalho e comunicação (internas e externas), há que 
melhorar as condições de trabalho adequadas às funções de cada serviço, em paridade com o nível de exigência 
estabelecidos. Neste sentido, é necessário avaliar os equipamentos e ferramentas de trabalho disponíveis (hardware e 
software), bem como a sua eficácia na resposta às necessidades da classe; só assim conseguimos servir de forma 
igualitária e eficaz todos os Membros, ao longo de todo o território da Secção. 
 
Grande parte deste objectivo é alcançada com a reformulação/modernização da plataforma electrónica existente; 
assumir o site e consequentemente o e-mail, como um veículo de comunicação privilegiada. Esta plataforma deverá 
ainda garantir uma optimização e alargamento dos serviços prestados aos Membros, bem como suportar uma área de 
intranet que assegure o diálogo constante interno, da e com a OA-SRS. 
 
No seguimento de um trabalho já iniciado no passado, a renovação de uma plataforma electrónica que responda às 
reais necessidades dos Membros, naquilo que é o seu quotidiano com a OA-SRS, permitirá consequentemente uma 
redução significativa da comunicação em suporte físico (carta, fax), bem como a optimização do atendimento 
telefónico. 
 
É igualmente essencial garantir a monitorização da informação em cada uma das áreas de actuação da OA-SRS, para 
que esta esteja informada e saiba informar. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS01 INSTALAÇÔESINSTALAÇÔESINSTALAÇÔESINSTALAÇÔES    

SRS01.1 FÍSICOFÍSICOFÍSICOFÍSICO    

SRS01.1.1 InteriorInteriorInteriorInterior    

 Inventário espólio OA-SRS 

 Reformulação Piso 0 

 Consultadoria para Certificação Energética do edifício Sede OA 

 Sinalética – fornecimento 

 Projecto “Re-Ciclo” 

 Manutenção do elevador do edifício Sede 

SRS01.1.2 ExteriorExteriorExteriorExterior    

SRS01.1.2 Reformulação do espaço exterior do edifício Sede OA 

SRS01.1.2 Reformulação da área exterior do Bar 

SRS01.1.2 Protecção solar fachada Sul do edifício Sede 

SRS01.1.3 Economato e ConsumíveisEconomato e ConsumíveisEconomato e ConsumíveisEconomato e Consumíveis    

SRS01.2 VIRTUALVIRTUALVIRTUALVIRTUAL    

 Site: desenvolvimento 

 Consultadoria sobre infra-estrutura e Parque Informático 

 Serviços de apoio à Internet 

 Actualização e implementação de campos no software da base de dados dos membros 
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROS    
 
Tendo como objectivo a sustentabilidade económica da OA-SRS, é primordial estabelecer protocolos com diversas 
entidades, com vista a obter parcerias e/ou fontes de receita, permitindo o alargamento de serviços por parte da OA-
SRS. 
 
Inserida numa estratégia comum aos três Órgãos da OA (Nacional e Secções), a gestão financeira dos recursos, 
assentará numa base de contenção e equilíbrio; é objectivo conjunto a redução de despesas, optimização de serviços, 
bem como garantir o auto-financiamento das iniciativas. 
 
Dando continuidade ao Plano de Recuperação de Quotas que tem vindo a ser aplicado ao longo dos últimos anos, 
pretende-se actuar de forma pró-activa; sensibilizando os Membros para não caírem em situação irregular, evitando o 
acumular de dívidas com montantes elevados. Num âmbito mais alargado, é essencial esclarecer a classe, sobre os seus 
direitos e deveres, enquadrando os actos próprios da profissão e a obrigatoriedade de inscrição na Ordem profissional 
para o exercício dos mesmos em território Nacional. 
 
No que diz respeito à cobrança das quotas, é essencial promover as vantagens de adesão ao pagamento por débito 
directo ou ao pagamento em tranche única, bem como cativar para a adesão a outras vantagens existentes. A 
metodologia de cobrança de quotas, deverá contemplar outros métodos de pagamento (on-line, por exemplo) e evitar 
o uso excessivo do uso de suporte físico, potenciando a comunicação via e-mail. 
 
É ainda objectivo para este ano, actualizar o inventário de todo o espólio da OA-SRS e coordenar e estabelecer uma 
metodologia de acção para este serviço de forma a garantir a sua actualização periodicamente ao longo do tempo. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROS    

 Participar na elaboração do Orçamento de 2011 

 Elaboração Trimestral do Controlo Orçamental 

 Participação do Relatório de Contas de 2010 

 Plano de Recuperação de Quotas 

 Criação e Implementação de Tabela de Taxas da OA 

 Implementação da Plataforma de Pagamentos On-line 
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SRS03    RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS / SECRETARIA / SECRETARIA / SECRETARIA / SECRETARIA 
  
Nesta área as palavras-chave são responsabilização, optimização e envolvimento.  
 
A participação e o envolvimento dos colaboradores é essencial desde o início, seja nas actividades quotidianas, seja nas 
actividades pontuais, garantindo que os projectos a desenvolver sejam conjuntos e baseados numa estratégia 
partilhada.   
 
É urgente estabelecer um Acordo Interno do Pessoal, numa estratégia conjunta entre os três Órgãos Sociais da Ordem 
dos Arquitectos (Nacional e Secções Regionais), de forma a garantir um tratamento justo e igualitário de todos os 
colaboradores da casa. 
 
É ainda objectivo neste ano, apostar na formação específica e contínua dos colaboradores da OA-SRS, de acordo com a 
suas competências e com o nível de exigência e objectivos que são estabelecidos. 
 
Promover o diálogo entre as diferentes áreas, através de um serviço de intranet e de gestão documental, permitirá a 
celeridade na resposta às questões quotidianas e uma melhoria no serviço ao Membro. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS03 RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS / SECRETARIA / SECRETARIA / SECRETARIA / SECRETARIA    

SRS03.1 RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOS    

 Gestão de Recursos Humanos 

 Normas de Procedimentos Internas 

 Revisão do Acordo Interno do Pessoal 

 Plano Estratégico de Qualificação e Valorização dos Recursos Humanos 

SRS03.2 SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA    

 Actualização/Optimização da Base de Dados 

 Implementação do Sistema de Gestão Documental em todas as áreas 

 Melhoria de serviços – Qualidade do Atendimento (presencial, telefónico e on-line) 
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SRS04    ENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDA 
   
No próximo triénio a Encomenda trabalhará para reabilitar a figura do Concurso Público de Concepção, certo que é o 
procedimento mais adequado quando em causa está a contratação de serviços de Arquitectura. 
 
Seremos diligentes na monitorização dos diversos procedimentos que são lançados, para podermos divulgá-los e 
recomendá-los, contribuindo assim para uma melhor informação prestada aos membros. 
 
Exerceremos o nosso dever de Regulação, credibilizando e contextualizando os actos próprios da profissão, junto das 
Entidades Adjudicantes e Órgãos de Soberania. 
 
Trabalharemos com a Sociedade Civil reflectindo sobre o status-quo do ofício. 
 
Expressaremos os nossos posicionamentos políticos sempre que os considerarmos uma mais-valia para a discussão 
do colectivo. 
 
E tornaremos incontornável o espírito democrático que deverá nortear o acesso à Encomenda. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS04 ENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDA    

SRS04.1 CONCURSOSCONCURSOSCONCURSOSCONCURSOS    

SRS04.1.1 Monitorização / Divulgação de Concursos Nacionais 

SRS04.1.2 Organização / Participação em Concursos 

SRS04.1.3 Divulgação de Concursos Internacionais 

SRS04.2 PRÉMIOS DE ARQUITECTPRÉMIOS DE ARQUITECTPRÉMIOS DE ARQUITECTPRÉMIOS DE ARQUITECTURAURAURAURA    

SRS04.2.1 Participação em Prémios de Arquitectura 

SRS04.2.2 Divulgação de Prémios de Arquitectura Nacionais e Internacionais 

SRS04.3 AJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOS    

SRS04.3.1 Monitorização de Ajustes Directos 

SRS04.4 COORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNA    

SRS04.4.1 Colaboração com CDN e SRN 

SRS04.5 RELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONRELAÇÕES INSTITUCIONAIS / SOCIEDADE CIVIAIS / SOCIEDADE CIVIAIS / SOCIEDADE CIVIAIS / SOCIEDADE CIVILLLL    

SRS04.5.1 Cooperação com os Órgãos de Soberania em parcerias estratégicas na área da regulação da 
encomenda 

SRS04.5.2 Cooperação com as Entidades Adjudicantes, públicas e privadas, em parcerias estratégicas na área 
da encomenda 

SRS04.5.3 Cooperação com Movimentos Cívicos / Sociedade Civil em parcerias estratégicas na reflexão 
sobre a Encomenda 

SRS04.6 LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    

SRS04.6.1 Reflexão sobre o quadro de legislação actual, com proposição de alterações que visem a sua 
melhoria e equilíbrio 

SRS04.7 BOLSA DE JURADOS 

SRS04.7.1 Optimização da Bolsa de Jurados 
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SRS05    PRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONAL 
 
Um dos objectivos primordiais para o triénio é o enquadramento do arquitecto no actual contexto social e territorial. 
A necessidade mais urgente dos arquitectos é a de alcançar mais e melhor trabalho. 
 
Importa por isso, criar uma estrutura potenciadora no âmbito da prática profissional, revelando oportunidades de 
trabalho e explorando as competências que são reconhecidas ao arquitecto para que este encontre novos campos de 
acção – aprofundar e potenciar os actos próprios da profissão nas suas diversas valências. 
 
Daremos prioridade à reabilitação da profissão, à sua credibilização e especialmente, ao enquadramento dos actos 
próprios da profissão.  
 
É necessário promover uma reflexão sobre os serviços prestados aos membros, nomeadamente na optimização dos 
existentes (jurídico e técnico), e na criação de outros que sejam uma mais-valia no exercício da profissão, através de 
novas ferramentas de comunicação. 
 
As capacidades do arquitecto devem ser potenciadas e ampliadas, ao mesmo tempo que demonstradas e 
reconhecidas.  
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS05 PRÁTICAPRÁTICAPRÁTICAPRÁTICA    

SRS05.1 APOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICA    

SRS05.1.1 Reflexão através da análise e avaliação dos serviços prestados aos membros  

SRS05.1.2 Descentralização e alargamento dos serviços prestados aos membros 

SRS05.1.3 Reformulação dos conteúdos do site da SRS, na área da prática profissional  

SRS05.1.4 Pré-licenciamento de projectos  

SRS05.1.5 Disponibilização de diferentes minutas de contrato-tipo 

SRS05.1.6 Reciclagem do projecto ‘Trabalhar com um Arquitecto’ 

SRS05.1.7 Criação e distribuição de folheto informativo sobre as diversas valências do arquitecto 

SRS05.2 LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO    

SRS05.2.1 Subscrição do serviço de acesso à base de dados electrónica de legislação (Diário da República) 

SRS05.2.2 Jurisprudência - disponibilizar no site, os links para os principais Acórdãos 

SRS05.2.3 Actualização e implementação no site, da legislação em vigor 

SRS05.2.4 Aquisição de bibliografia para o apoio jurídico 

SRS05.3 COMISSÕES ARBITRAIS COMISSÕES ARBITRAIS COMISSÕES ARBITRAIS COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS (NRAU)MUNICIPAIS (NRAU)MUNICIPAIS (NRAU)MUNICIPAIS (NRAU)    

SRS05.3.1 Criar e implementar normas que regulam a actividade dos membros, no âmbito do NRAU 

SRS05.4 BOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGO    

SRS05.4.1 Alteração dos formulários da Bolsa de Emprego 

SRS05.4.2 Estabelecer protocolos na Bolsa de Emprego 

SRS00.4.3 Divulgação de oportunidades de emprego  

SRS05.5 CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕES    

SRS05.5.1 Credenciação e suspensão - acompanhamento da elaboração e implementação de novos 
regulamentos 

SRS05.6 BOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOS    

SRS05.6.1 Acompanhamento na criação e implementação da Bolsa de Peritos 

SRS05.6.2 Implementação de regras de actuação que facilitem os procedimentos burocráticos das 
peritagens 

SRS05.7 COORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNA    

SRS05.7.1 Colaboração com CDN e SRN 

SRS05.7.2 Acompanhamento da criação da cédula profissional e cartão de membro  

SRS05.7.3 Acompanhamento da criação da assinatura digital 

SRS05.7.4 Acompanhamento da implementação do Registo de Autorias 

SRS05.7.5 Acompanhamento da dinamização dos Colégios de Especialidades e revisão do ser actual 
enquadramento 
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SRS06    COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO 
 
A Comunicação pretende ser uma trave-mestra da acção da OA-SRS. É um domínio que percorre todas as áreas de 
actuação da Secção e uma ferramenta indispensável na definição da sua identidade pública.  
 
O conceito de comunicação na sua concepção mais abrangente é muito recente na OA-SRS. Começou a ganhar forma 
em 2003, com a criação de uma função associada à assessoria de imprensa e tem, desde então, feito um percurso 
irregular, mas sempre em crescendo. Mais recentemente, apesar de crescer em dimensão com o alargamento às redes 
sociais, por exemplo, a comunicação na OA-SRS perdeu recursos humanos, estando hoje reduzida a um corpo de dois 
funcionários. Apesar de magra em recursos, a Comunicação cumpre hoje um conjunto de funções a que estão 
associadas várias rotinas e diferentes plataformas digitais. 
 
Na estratégia proposta para o triénio 2011-2013 da OA-SRS a Comunicação é encarada como uma das áreas de 
actuação emergentes para a sua afirmação junto do arquitecto e este da Sociedade.  
 
Neste sentido, visando dotar esta Secção de uma nova cultura de comunicação, pretende-se que a Comunicação se 
assuma como um Plano Estratégico estruturado e formado por um conjunto de actividades próprias.  
 
A estratégia de Comunicação adoptada para 2011 actua em 2 frentes – DigitalDigitalDigitalDigital e Físico Físico Físico Físico: 
 
DigitalDigitalDigitalDigital    
A remodelação do site da OA-SRS, a sua ligação às redes sociais e a revitalização da newsletter são peças-chave para 
a consolidação da sua imagem para o exterior e da comunicação com os seus membros.  
Com o objectivo de assumir uma presença mais activa e interventiva em termos de opinião pública este pacote de 
possibilidades comunicacionais é alargado aos formatos: Facebook; Campanha TV ; Programa de Rádio; Edições Vídeo e 
Directos online. Estes formatos apresentam vantagens ao nível da capitalização de patrocinadores.  
  
FísicoFísicoFísicoFísico    
A Implementação do Manual de Normas Gráficas (Estacionário) da OA pretende consolidar a sua imagem no exterior e 
junto dos seus membros. A sua utilização deve ser rigorosa e deve abranger todos os funcionários e membros eleitos 
de forma a garantir a existência de coerência, consistência, credibilidade e afirmação;  
 
A Implementação de Sinalética gráfica, dentro e fora das instalações da OA-SRS tem o objectivo de promover e 
informar, a sociedade e os seus membros, sobre as instalações e os serviços. A sinalética apresenta vantagens tanto 
ao nivel da visibilidade pública como na capitalização de patrocinadores; 
 
O desenvolvimento de uma Imagem Gráfica para as diferentes actividades ou temporadas da OA-SRS tem o objectivo 
de criar e consolidar uma identidade gráfica que permite ser identificada de modo imediato. 
 
A construção de uma plataforma de debate semelhante ao TED ideias, que assenta no princípio de partilhar ideias, é um 
recurso fundamental à promoção e discussão da arquitectura junto de um público alargado e multidisciplinar. Tem ainda 
a vantagem acrescida de capitalizar patrocinadores. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRS06 COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO    

SRS06.1 DIGITALDIGITALDIGITALDIGITAL    

SRS06.1.1 Site: Web Design 

SRS06.1.2 Site: Tradução 

SRS06.1.3 e-newsletter 

SRS06.1.4 Rede social - Facebook 

SRS06.1.5 Edições Vídeo 

SRS06.1.6 Directos On-line: Streaming 

SRS06.1.7 Campanha TV 

SRS06.1.8 Programa Rádio 

SRS06.2. FÍSICOFÍSICOFÍSICOFÍSICO    

SRS06.2.1 Manual de Normas: Estacionário 

SRS06.2.2 Manual de Normas: Cartão Protocolo 

SRS06.2.3 Sinalética: Design  

SRS06.2.4 Actividades: Design  

SRS06.2.5 Plataforma de Debate 
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SRS07    FORMACULTURAFORMACULTURAFORMACULTURAFORMACULTURA 
 
O projecto FORMACULTURA engloba as actividades anteriormente designadas por “formação” e “eventos”, na área da 
promoção da arquitectura. A reinterpretação e conjugação destas duas áreas específicas procuram implementar entre 
elas uma estreita relação operativa enquadrada no plano estratégico da OA-SRS para o triénio 2011/2013. 
Ambicionamos maximizar o seu desempenho através da criação de um corpo de actividades que consiga reflectir sobre 
temas concretos e pertinentes para a classe e para a sociedade. 
 
O plano de actividades FORMACULTURA é um projecto que pretende debruçar-se sobre o actual contexto de 
emergência social, cultural, económica e financeira. É portanto um plano de acção que procura, não só ir ao encontro das 
necessidades da profissão, mas também da sensibilização da Sociedade para o papel e importância da arquitectura. 
 
O plano de actividades é orientado para dois tipos de público distinto - especializado (âmbito técnico) e não 
especializado (âmbito educativo) - e propõe dois temas de reflexão: 'Nós e os Outros' e 'Cidades procuram pessoas'. 
 
O primeiro objectivo do tema que designamos por 'Nós e os Outros' é sensibilizar o público não especializado para a 
acção do arquitecto em todos os seus âmbitos de actuação. Paralelamente e no enquadramento dos actos próprios da 
profissão, pretende-se fomentar a discussão junto dos membros, acerca do contexto diversificado de actuação do 
arquitecto, relações multidisciplinares e interdisciplinares. É também um objectivo debater e analisar o actual mercado 
de trabalho nacional e internacional, explorando as diversas formas de encomenda e comunicação na profissão. 
 
Em 'Cidades procuram pessoas' pretende-se lançar a discussão sobre o tema da reabilitação enquanto assunto de 
grande pertinência, actualidade e transversalidade. Este grande tema abre um largo campo de debate, que aliado a um 
plano de formação eficaz e a actividades de carácter pedagógico devem despertar a consciência da sociedade para o 
papel fundamental do arquitecto enquanto garante de qualidade de todo processo. É portanto vital o estímulo à 
participação do grande público. 
 
A OA-SRS procura assim estabelecer uma postura mais interventiva, geradora de discussão sobre os assuntos 
inerentes à nossa prática e profissão, aberta aos membros mas também à sociedade. Pretende-se aproximar o 
arquitecto da sua organização representativa, debatendo assuntos pertinentes e actuais, procurando corresponder às 
necessidades daqueles que praticam a profissão. 
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CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO     ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE    

SRS07 FORMACULTUFORMACULTUFORMACULTUFORMACULTURARARARA    

SRS07.1 TEMA 1 TEMA 1 TEMA 1 TEMA 1 ---- NÓS E OS OUTROS NÓS E OS OUTROS NÓS E OS OUTROS NÓS E OS OUTROS    

SRS07.1.1 Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" ---- Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo    

 'Fora de Horas' - ateliers abertos ao público, obra aberta, concertos em obra 

 Livro infantil / Jogo infantil - concurso e posterior publicação de livro/jogo infantil  
com um fins didácticos 

SRS07.1.2 Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" Ciclo "O que faz o arquitecto" ---- Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico    

 'As regras da casa' - site como trabalhar com a OASRS 

 Formação - Lei 31/2009 

 Formação - Acessibilidades e Desenho Universal 

 Formação - RJUE 

 Formação - Instrução de Projectos de Licenciamento e Comunicações Prévias 

 Formação - Gestão de Atelier e de Recursos Humanos 

 Formação - Honorários, Contratos e Direitos de Autor 

 Formação - Segurança contra Incêndios 

 Formação - Coordenação de Segurança em Obra 

 Formação - Revisão de projecto e Assistência Técnica a Obra 

 Formação - RCCTE e eficiência energética 

SRS07.1.3 Ciclo "À procura de cliente" Ciclo "À procura de cliente" Ciclo "À procura de cliente" Ciclo "À procura de cliente" ---- Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo    

 'Consultório de Arquitectura' - aconselhamento de projecto em local publico 

SRS07.1.4 CiCiCiCiclo "À procura de cliente" clo "À procura de cliente" clo "À procura de cliente" clo "À procura de cliente" ---- Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico    

 Debate - Arquitectura em tempo de crise 

 Debate - Pensar a encomenda 

 Conferência - 'Cinergias / Colectivos' - trabalhar em equipa 

 Conferência - 'arquitectos em fuga' - Internacionalização 

 Conferência - '(in)veste arquitectura' - Arquitecto promotor 
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SRS07.2 TEMA 2 TEMA 2 TEMA 2 TEMA 2 ---- CIDADES PROCURAM PE CIDADES PROCURAM PE CIDADES PROCURAM PE CIDADES PROCURAM PESSOAS SSOAS SSOAS SSOAS     

SRS07.2.1 Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" ---- Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo Âmbito Educativo    

 Acção de guerrilha - 'hospital dos edifícios'  

 Debate publico sobre reabilitação e o esvaziamento dos centros urbanos 

 Exposição 'hospital dos edificios' em local de grande visibilidade pública 

SRS07.2.2 Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" Tema "Cidades procuram pessoas" ---- Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico Âmbito Técnico    

 Concurso 'hospital dos edifícios' 

 Formação - Acessibilidades e Desenho Universal 

 Formação - Instrução de Projectos de Licenciamento e Comunicações Prévias 

 Formação - Honorários, Contratos e Direitos de Autor 

 Formação - RCCTE e Eficiência Energética 

 Formação - Biocliamática em Arquitectura 

 Formação - Sistema de Certificação Ambiental 

 Formação - Ecomateriais / Tecnologias e Materiais Sustentáveis 

 Formação - Sustentabilidade na Reabilitação 

 Formação - Reabilitação do Espaço Publico 

 Formação - Patologias e Tecnologias de Restauro 

 Formação - Luminotecnia e Reabilitação 

 Formação - Medições e Orçamento 

 Formação - Fiscalização e Gestão de Obra 

 Formação - Revisão de projecto e Assistência Técnica a Obra 

 Formação - Encontro dos Técnicos do NRAU 

SRS07.3 PARALELOSPARALELOSPARALELOSPARALELOS    

 'Expontâneos' - espaço de acolhimento de iniciativas dos membros 

 '1 em 1 milhão' - crónicas de publicação periódica no site e outros veículos  
de comunicação  

 'Arquitectos em fúria' - caixa de reclamações dos membros  

 Participação em Feiras Técnicas 
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SRS08    BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    
 
O projecto para as actividades da biblioteca da OA-SRS para o triénio 2011/2013 compreende três áreas de 
intervenção - A reorganização do espaço, o funcionamento e o aproveitamento do espólio. 
 
No âmbito da reorganização do espaço, pretende-se melhorar as condições que a biblioteca oferece a quem a visita, 
bem como a quem nela trabalha diariamente. Tencionamos renovar os equipamentos, o mobiliário e a iluminação, bem 
como, devido à crescente escassez de espaço, aproveitar o espaço de entrada e criar um depósito efectivamente 
funcional para as publicações menos consultadas. 
 
Quanto ao funcionamento, pretendemos proceder à aquisição de novas publicações e realizar intercâmbios e parcerias 
com outras bibliotecas. Este intercâmbio poderá tirar partido do grande número de publicações da OA-SRS que se 
encontram em depósito e sem colocação no mercado. Estas publicações deverão também ser escoadas através da 
realização de uma feira do livro de arquitectura 
 
O último ponto do plano de actividades consiste na reciclagem e aproveitamento do espólio e parte de uma vontade de 
aproveitar e devolver a todos os interessados, toda a informação que a OA-SRS tem reunido ao longo dos anos. Neste 
sentido pretende-se a criação de um centro de documentação que organize e faça a gestão desta informação, bem 
como que a divulgue através da sua edição e publicação.  
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CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO     ACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADEACTIVIDADE    

SRS08 BIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECABIBLIOTECA    

SRS08.1 REORGANIZAÇÃO DO ESPREORGANIZAÇÃO DO ESPREORGANIZAÇÃO DO ESPREORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECAAÇO DA BIBLIOTECAAÇO DA BIBLIOTECAAÇO DA BIBLIOTECA    

 Acção de limpeza  

 Criação de depósito de livros 

 Reorganização do espaço de leitura e do espaço da entrada 

 Aquisição de mobiliário e iluminação ao abrigo de protocolos 

 Aquisição de fotocopiadora ao abrigo de protocolo 

 Aquisição de computadores  

 Introdução de cartão de leitor / consumo de cópias 

SRS08.2 FUNCIONAMENTO DA BIBFUNCIONAMENTO DA BIBFUNCIONAMENTO DA BIBFUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECALIOTECALIOTECALIOTECA    

 Aumentar a bolsa de parceiros e fomentar intercâmbios 

 Aquisição de livros e periódicos 

 Feira do livro de arquitectura 

SRS08.3 RECICLAGEM E APROVEIRECICLAGEM E APROVEIRECICLAGEM E APROVEIRECICLAGEM E APROVEITAMENTO DO ESPÓLIOTAMENTO DO ESPÓLIOTAMENTO DO ESPÓLIOTAMENTO DO ESPÓLIO    

 Criação de grupo de trabalho para constituição de centro de documentação para gestão dos 
espólios  

 Aproveitamento de documentação/espólio existentes para criação de publicações 

 Aproveitamento de documentação/espólio existente no âmbito do projecto  
'casa da vizinha' para criação de uma publicação 
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SRSCRA  ADMISSÃO ADMISSÃO ADMISSÃO ADMISSÃO 
 
No mandato anterior a acção do Conselho Regional de Admissão, (CRA-S), foi caracterizada por uma forte preocupação 
em relação às questões fundamentais do sistema de inscrição, que se reflectiu na concretização, primeiro, de uma 
análise crítica sobre o tema e posteriormente, no desenvolvimento de uma proposta de revisão do próprio Sistema. 
 
A proposta então desenvolvida - que recuperava o conceito de Admissão em oposição à actual prática de Inscrição - 
veio formalizar o contributo da Secção Regional Sul, no processo de revisão do Regulamento de Inscrição, (RI), liderado 
pelo Conselho Nacional de Admissão, (CNA), que no entanto não chegou a ser concluído nesse mandato. 
 
Previsivelmente esse processo prosseguirá no actual mandato, pelo que o CRA-S agora eleito, considera de 
importância vital a prossecução da sua participação no seu desenvolvimento. Reconhece-se no processo de alteração 
do Regulamento de Inscrição a capacidade de influenciar decisivamente o modo de inserção e de relacionamento dos 
novos membros com a profissão, assim como o impacto deste fenómeno no mercado de trabalho, que atravessa 
tempos conturbados. 
 
Contudo, considerando adequada a proposta já desenvolvida, o CRA-S entende que é nas questões relacionadas com a 
implementação do novo Sistema que deverá colocar o foco das suas actividades, no triénio 2011-2013. 
 
Para o efeito, elege como principal objecto de trabalho do triénio o tema: Informação.  
 
Reconhecendo que a Informação, (ou a falta desta), é simultaneamente um dos principais factores condicionantes das 
práticas e também uma das principais ferramentas para as influenciar, o CRA-S pretende utilizar extensivamente este 
recurso como ferramenta de trabalho, durante o próximo triénio.  
 
Esta ferramenta será simultaneamente preventiva e interventiva. Constituirá um meio para promover um maior 
conhecimento sobre os mecanismos da Admissão, promover boas práticas na sua implementação, promover um 
correcto enquadramento legal dos profissionais e o conhecimento da Sociedade Civil, mas também para monitorizar 
todo o processo. 
 
 
REVISÃO DO SISTEMA DREVISÃO DO SISTEMA DREVISÃO DO SISTEMA DREVISÃO DO SISTEMA DE ADMISSE ADMISSE ADMISSE ADMISSÃOÃOÃOÃO    
 
Participação no processo de revisão do sistema de admissãoParticipação no processo de revisão do sistema de admissãoParticipação no processo de revisão do sistema de admissãoParticipação no processo de revisão do sistema de admissão    
No ano de 2011 o CRA-S pretende prosseguir uma política de participação activa no processo de revisão do actual 
Regulamento de Inscrição, que se reconhece essencial enquanto meio concreto de intervenção nos aspectos que 
caracterizam a inserção e contacto dos novos arquitectos com a profissão e no reflexo que este processo tem no 
próprio mercado de trabalho. 
 
  
Implementação de um novo Sistema de AdmissãoImplementação de um novo Sistema de AdmissãoImplementação de um novo Sistema de AdmissãoImplementação de um novo Sistema de Admissão    
Face à possível implementação de um novo sistema de admissão já durante o ano de 2011, o Conselho Regional de 
Admissão do Sul terá que estar preparado para o novo desafio que consiste na interpretação e implementação de um 
novo regulamento. Prevê-se assim que venha a haver necessidade de desenvolver futuramente um conjunto 
relevante de acções nesse sentido, que por agora são impossíveis de caracterizar. 
 
 
 
ELABORAÇÃO DE PROPOSELABORAÇÃO DE PROPOSELABORAÇÃO DE PROPOSELABORAÇÃO DE PROPOSTAS NO ÂMBITO DA MELTAS NO ÂMBITO DA MELTAS NO ÂMBITO DA MELTAS NO ÂMBITO DA MELHORIA DO SISTEMA DE HORIA DO SISTEMA DE HORIA DO SISTEMA DE HORIA DO SISTEMA DE INSCRIÇÃO/ADMISSÃOINSCRIÇÃO/ADMISSÃOINSCRIÇÃO/ADMISSÃOINSCRIÇÃO/ADMISSÃO    
    
O CRA-S propõe-se promover o desenvolvimento de um conjunto de elementos informativos de apoio à Admissão e 
ao enquadramento profissional dos novos arquitectos, com vista à promoção de boas práticas no âmbito da sua 
implementação e da dignificação da profissão. A título de exemplo, refere-se a disponibilização de informação dirigida 
aos intervenientes nos processos de estágio, disponibilização de minutas orientadoras, cobrindo diferentes situações 
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relacionadas com o processo de admissão, etc. 
  
 
FORMAÇÃO PROFISSIONAFORMAÇÃO PROFISSIONAFORMAÇÃO PROFISSIONAFORMAÇÃO PROFISSIONAL L L L     
    
Reconhecendo a importância fulcral de uma boa formação de base no âmbito do processo de admissão de novos 
membros efectivos da OA, o CRA-S pretende participar activamente em todas as actividades directamente 
relacionadas com o tema, nomeadamente no que respeita aos processos de decisão sobre a sua forma e/ou 
conteúdos. 
    
 
RELAÇÕES EXTERNASRELAÇÕES EXTERNASRELAÇÕES EXTERNASRELAÇÕES EXTERNAS    
 
A promoção de uma relação ampla e aberta, quer com outros órgãos da OA, quer com diferentes intervenientes no 
processo de admissão, constitui uma das acções a desenvolver pelo CRA-S no âmbito de um processo de recolha e 
partilha de informação. 
 
 
MONITORIZAÇÃO DA ADMMONITORIZAÇÃO DA ADMMONITORIZAÇÃO DA ADMMONITORIZAÇÃO DA ADMISSÃOISSÃOISSÃOISSÃO    
 
A promoção de uma acção de monitorização do processo de admissão constitui um dos objectivos do CRA-S. 
Esta acção permitirá avaliar o funcionamento do processo de admissão, a detecção de aspectos que careçam melhoria 
e a divulgação de informação que permita caracterizar o acesso à profissão. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO ADMISSÃO ADMISSÃO ADMISSÃO    

SRSCRA01 Sistema de Admissão - Revisão 

SRSCRA01 Sistema de Admissão - implementação 

SRSCRA01 Produção de informação 

SRSCRA03 Formação profissional 

SRSCRA04 Relações externas 

SRSCRA05 Monitorização da Admissão 
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SRSCRD    DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA 
 
Uma associação pública profissional é, no ordenamento jurídico português, uma entidade pública de estrutura 
associativa, representativa de uma profissão que deva ser sujeita ao controlo do acesso e exercício, à elaboração de 
normas técnicas e deontológicas específicas e a um regime disciplinar autónomo. 
 
A auto-regulação da profissão entende-se como fundamental nas atribuições de uma Ordem Profissional para garantir 
a defesa do interesse público e promover a defesa dos princípios deontológicos, em que é importante consciencializar, 
neste caso os arquitectos, do carácter essencial da sua actividade como intérpretes e servidores da cultura e da 
sociedade de que fazem parte. 
 
O Plano de Actividades desenvolvido pelo Conselho Regional de Disciplina Sul, (CRD-S), procura essencialmente 
integrar a estratégia desenvolvida por esta secção, designadamente o articulado na Declaração de Intenções 
apresentada pela mesma para este mandato. Resumindo, este documento estrutural realça a necessidade urgente da 
mudança de hábitos, assente na comunicação e respectivo relacionamento da instituição com os membros e com o 
público em geral. 
 
Independentemente da rigidez estatutária que orienta as competências deste Conselho para a execução do poder 
disciplinar, entende-se como importante a aposta na acção pedagógica, sustentada numa atitude preventiva e 
consequentemente, menos punitiva. 
 
Esta reflexão sobre o estado actual da profissão, indissociável do contexto social e económico presente, revela que 
existem questões de fundo, que estão principalmente relacionadas com a responsabilização não só técnica, mas 
também social do arquitecto e com a clarificação dos direitos e deveres do mesmo na execução dos actos próprios da 
profissão, a membros e não-membros, ao público, a todos. 
 
Apresenta-se, portanto, o conjunto de actividades que se entendem como prioritárias e que passam essencialmente, 
numa primeira fase, pela reorganização interna e redefinição de aspectos ligados às metodologias e procedimentos 
administrativos. Numa segunda fase, pela reflexão e interpretação de dados e eficaz comunicação de informação útil, 
interna e externa. 
 
 
APOIO À REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAAPOIO À REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAAPOIO À REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAAPOIO À REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA    
 
De acordo com disposto no art.º 19º do Regulamento de Deontologia, deve o Conselho Nacional de Disciplina iniciar os 
trabalhos de revisão do presente regulamento no prazo de três anos após a sua entrada em vigor, em ordem a 
apresentar eventual proposta da sua alteração no subsequente prazo de seis meses. 
Para tal, o Conselho Regional de Disciplina Sul, solicitado pelo Conselho Nacional de Disciplina para participação nesta 
reflexão de matéria regulamentar, disponibilizará o tempo e os meios necessários para a efectiva integração neste 
grupo de trabalho e respectiva participação activa e construtiva no alcance deste objectivo. 
 
Esta participação passará pela análise do Regulamento actual e pela reflexão sobre os respectivos conteúdos, com 
proposta de alteração ao documento no âmbito da sua actualização face ao contexto profissional presente. 
Esta actividade deve ter a participação dos vários intervenientes do CRD-S, vogais e juristas, para que se apresentem 
nas reuniões trimestrais conjuntas, com o Conselho Nacional de Disciplina e Conselho Regional de Disciplina Norte, as 
propostas de alteração ao documento em questão. 
 
 
BOLSBOLSBOLSBOLSA DE RELATORESA DE RELATORESA DE RELATORESA DE RELATORES    
 
O exercício do poder disciplinar é uma das competências fundamentais da Ordem dos Arquitectos, essencial à 
credibilização e dignificação da profissão. O correcto cumprimento dessa responsabilidade depende da capacidade dos 
órgãos competentes de executar, de forma adequada e em tempo oportuno, as tarefas que lhe são inerentes. 
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Para tal, é intenção do Conselho Regional de Disciplina do Sul, criar a Bolsa de Relatores Externos que apoiarão as 
acções do Conselho em matéria de disciplina. 
 
 
FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO    
 
A formação específica é tida como uma necessidade para a melhoria da qualificação dos recursos humanos. De facto, 
para realizar uma tarefa, o responsável deverá possuir um conjunto de competências adequadas ao desempenho da 
mesma. O processo de formação serve para adquirir ou desenvolver as perícias, tendo por objectivo o aumento da 
produtividade. 
 
Tendo em consideração a eleição de um novo corpo de membros e a criação de uma nova Bolsa de Relatores Externos, 
a formação de vogais, relatores e mesmo juristas e pessoal administrativo deve contemplar o desenvolvimento de 
competências profissionais no domínio da Disciplina, aconselhando-se que todas as acções de formação, neste ano, 
sejam enriquecidas com conteúdos neste domínio, designadamente, deontologia, mediação de conflitos e direitos de 
autor. 
 
Este objectivo, passará pelo desenvolvimento de um Plano de Formação enquadrado nas relações protocolares com as 
instituições que presentemente prestam este serviço à secção regional, com a integração em actividades formativas 
nas áreas da Deontologia e Mediação de Conflitos, Direitos de Autor ou outras que se entendam como fulcrais para 
melhorar a intervenção e acção deste Conselho. 
 
 
ACESSO REMOTO DE DADOSACESSO REMOTO DE DADOSACESSO REMOTO DE DADOSACESSO REMOTO DE DADOS    
 
A proposta de organização do Conselho Regional de Disciplina Sul passa pela implementação de uma metodologia de 
rigor e uniformização de critérios de análise, de interpretação e de conclusão. A celeridade processual só pode ser 
garantida através da agilização de procedimentos administrativos e de quotidiano. 
É urgente a criação de uma plataforma digital que permita o acesso remoto aos processos e respectivos conteúdos por 
parte dos membros do Conselho, apoio jurídico, pessoal administrativo e relatores externos. 
 
Este objectivo pressupõe a digitalização de toda a informação em suporte papel afecta ao Conselho Regional de 
Disciplina Sul, assim como a sua organização digital, para o qual é imprescindível o apoio administrativo. 
Pretende-se, com esta medida e desde que criadas as condições de segurança de acesso à informação, eliminar a 
necessidade de recorrer aos processos físicos e/ou suas reproduções ou mesmo a deslocação dos mesmos para sua 
análise. 
Esta deslocação, quer do processo em si quer dos intervenientes, relator ou jurista, contribui deficitariamente para o 
impulso processual. 
 
 
 
 
INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GERAL E ESPECÍFICAINFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GERAL E ESPECÍFICAINFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GERAL E ESPECÍFICAINFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, GERAL E ESPECÍFICA    
 
Informação é o resultado do processamento e organização de dados, de tal forma que represente uma modificação, 
quantitativa ou qualitativa, no conhecimento do sistema que a recebe. 
A comunicação começa no emissor e é processada por um receptor. É importante perceber qual o resultado que se 
pretende obter aquando da emissão de uma informação e avaliar as consequências da possível não comunicação da 
mesma. 
 
Pretende-se proporcionar esclarecimento generalizado, numa acção de consciencialização e responsabilização, 
através da disponibilização de informação de conteúdo específico. Junto entidades públicas e privadas, particulares, e 
principalmente, junto dos membros, deverão ser clarificados os direitos e deveres do arquitecto no exercício dos actos 
próprios da profissão e as regras que constroem a ética e deontologia na arquitectura.   
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Este objectivo implicará o desenvolvimento e agilização dos procedimentos e processos de comunicação internos e 
externos (através do site, e-mail do membro, Delegações e Núcleos, etc.). 
Criação de registo de antecedentes e de penas único. 
Monitorização estatística do trabalho desenvolvido (casos-tipo), para melhor compreensão de fenómenos 
comportamentais e eventuais fragilidades da legislação vigente e implementação de estratégias de acção, de carácter 
pedagógico-preventivo. 
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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRSCRD CONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DECONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA DISCIPLINA    

SRSCRD.1 COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO    

SRSCRD.1.1 Comunicação Interna 

SRSCRD.1.2 Comunicação Externa 

SRSCRD.2 AVENÇASAVENÇASAVENÇASAVENÇAS    

SRSCRD.3 BOLSA DE RELATORESBOLSA DE RELATORESBOLSA DE RELATORESBOLSA DE RELATORES    

SRSCRD.3.1 Criação de Bolsa 

SRSCRD.3.2 Formação 

SRSCRD.4 REGULAMENTO DE DEONTREGULAMENTO DE DEONTREGULAMENTO DE DEONTREGULAMENTO DE DEONTOLOGIAOLOGIAOLOGIAOLOGIA    

SRSCRD.5 DESPESAS DE REPRESENDESPESAS DE REPRESENDESPESAS DE REPRESENDESPESAS DE REPRESENTAÇTAÇTAÇTAÇÃOÃOÃOÃO    
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SRSDN DELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOS 
 
Estas estruturas descentralizadas têm um papel fundamental na extensão de uma política da Arquitectura e da prática 
profissional ao nível Territorial. É um objectivo para este triénio re-definir, re-enquadrar e potenciar este papel através da 
assunção das diferentes competências das Delegações e Núcleos.  
 
Neste âmbito é primordial uma análise da actual situação, a par da revisão das "Normas de Criação e Funcionamento de 
Delegações e Núcleos da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos", de forma a enquadrá-las à luz das suas reais 
potencialidades. 
 
 

SRSDN01 DELEGAÇÕESDELEGAÇÕESDELEGAÇÕESDELEGAÇÕES    
 
Alargar, no âmbito da Estratégia deste triénio, os serviços que as Delegações prestam aos Arquitectos da sua área, 
enquadrando-as como efectivas extensões da SRS no território é o principal objectivo. 
 
 

SRSDN02 NÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOS 
 
Dinamizar a criação de Núcleos. 
 
 
CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO    ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ÁREAS DE ACTIVIDADE ---- PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS PROJECTOS    

SRSDN DELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOS    

SRSDN00 COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃOCOORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO    

 Viagens de coordenação 

 Reuniões Delegação e Núcleos 

SRSDN01 DELEGAÇÕESDELEGAÇÕESDELEGAÇÕESDELEGAÇÕES    

SRSDN01.1 DELEGAÇÃO DO ALGARVE 

 Honorários Projecto Delegação do Algarve 

 Taxas de Licenciamento nova Sede 

SRSDN01.2 DELEGAÇÃO DE CASTELO BRANCO 

SRSDN01.3 DELEGAÇÃO DE LEIRIA 

SRSDN01.4 DELEGAÇÃO DE PORTALEGRE 

SRSDN01.5 DELEGAÇÃO DOS AÇORES 

SRSDN01.6 DELEGAÇÃO DA MADEIRA 

SRSDN02 NÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOSNÚCLEOS    
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CONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃOCONCLUSÃO    
    
A actual direcção da OA-SRS pretende debruçar-se sobre o triângulo - Arquitecto, OA-SRS e Sociedade - e efectivar 
as relações entre os três elementos que o compõem. 
Neste triângulo, os Arquitectos são a massa em prol da qual a Ordem, através das suas Secções Regionais, deve 
trabalhar para servir. Em última análise, a necessidade mais premente do Arquitecto é a de alcançar mais e melhor 
trabalho. 
 
A Ordem é a casa dos arquitectos. É aqui que as suas capacidades devem ser potenciadas e ampliadas, ao mesmo 
tempo que mostradas e reconhecidas. A OA-SRS deve ser um espaço democrático, aberto a todos, e onde todos se 
reconheçam. 
A Sociedade é aqui entendida como o conjunto de pessoas e entidades públicas ou privadas que de alguma forma se 
podem constituir como potenciais geradores de trabalho e oportunidades. 
 
No âmbito das relações entre os vértices que compõem este triângulo, verifica-se que a ligação entre o Arquitecto e a 
Ordem existe, mas é urgente que seja melhorada. No entanto, esta por si só não gera mais-valia. É pouco fértil na 
criação de oportunidades. A relação OA-SRS - Sociedade é actualmente silenciosa e deve ser estimulada para gerar 
interesse e cultura arquitectónica e consequentemente activar o binómio Sociedade - Arquitecto através da criação de 
trabalho e oportunidades. O que se pretende é que o Arquitecto - elemento que  justifica a existência da OA-SRS - 
tenha um acesso mais democrático e justo à encomenda e ao mercado de trabalho. A relação entre os Arquitectos e a 
Sociedade é eminentemente de trabalho, e na qual a OA-SRS não se deve imiscuir, tendo apenas um eficaz papel de 
acompanhamento e monitorização: através da Disciplina, da avaliação e regulação da encomenda e do aconselhamento 
no que toca às relações laborais. 
 
Importa activar as relações entre os três elementos. A estratégia para o alcançar é através de uma comunicação 
efectiva entre a OA-SRS e a Sociedade. O Arquitecto só acreditará na OA-SRS se perceber que esta é o agente que 
promove a sua profissão junto da Sociedade, consolidando este círculo de relações. A OA-SRS será o instrumento ao 
serviço de um mecanismo de participação que irá permitir potenciar a profissão nas suas mais diversas valências. 
Pretende-se implementar um projecto de comunicação participada que alcance não só a Classe, mas também a 
Sociedade. É necessário envolver o Membro no debate e que este debate chegue à rua. A OA-SRS tem de estar na 
ordem do dia e encontrar caminhos para colocar o Arquitecto no centro da discussão sobre os temas que lhe são 
afectos. O objectivo é lançar temas que emanem de uma auscultação das necessidades da profissão e da Sociedade, 
sob duas perspectivas e linguagens distintas: num âmbito especializado aprofundando conhecimentos e noutro não 
especializado, transmitindo cultura arquitectónica. 
 
Em suma, são quatro as vias que conduzem à mudança de hábitos que esta equipa ambiciona: 
aprofundar e potenciar os actos próprios da profissão, envolver os arquitectos na dinâmica da OA-SRS, envolver a 
Sociedade, e afirmar-mo-nos como uma entidade cuja voz não pode deixar de ser ouvida.  
 
Acreditamos que só é possível alcançar os objectivos para o triénio, através de uma OA-SRS mais participada e 
democrática, envolvendo todos, Arquitectos e não-Arquitectos, sem excepções. 
 


