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I. INTRODUÇÃO

Este Relatório de Actividades de 2011 foi  elaborado nos termos do Estatuto da Ordem dos Arquitectos 
(OA), contendo os elementos necessários que permitem à Assembleia a apreciação da actividade dos 

Órgãos Sociais regionais, nomeadamente do Conselho Directivo, do Conselho de Delegados, do 
Conselho de Disciplina e do Conselho de Admissão. 

Terminado o ano 2011, há ainda muito a realizar no triénio em curso. O compromisso assumido na 

nossa Estratégia, de aproximar a sociedade dos arquitectos, torna-se cada vez mais essencial  na 
actual conjuntura. 

Embora se considere o balanço positivo, reconhecemos que o papel  da Ordem dos Arquitectos - 

Secção Regional  do Sul (OA-SRS) deverá ser mais activo e interventivo na defesa dos seus 
membros. Resta-nos pois, continuar a nossa tarefa sempre com esperança que a relação entre os 

dois se aproxime cada vez mais e se transforme para melhor.
 

O nosso lema continua a ser a participação aberta, o que, por consequência, facilitará uma maior e 
melhor comunicação entre todos. Desde o início deste mandato que apelámos aos arquitectos para 

que se fizessem ouvir, comunicando directamente com a OA-SRS.

Os serviços de secretaria contabilizaram a solicitação de 533 suspensões e 65 re-admissões. Os 
pedidos de suspensão aumentaram ao longo de 2011, com uma média de 45 por mês, prevendo-se 

que no futuro este número continue a aumentar, considerando a tendência para o agravamento da 
situação de crise económica e de falta de trabalho na classe dos arquitectos. 

À data de 31 de Dezembro de 2011, a situação dos 13 235 Membros inscritos da OA-SRS era a 

seguinte:

3%4%

11%

80%

Membros Activos/Efectivos - 10551
Membros Suspensos - 1509
Membros Falecidos - 541
Membros Demitidos - 373
Membros com Isenção de Pagamento de Quotas - 34
Membros Jubilados - 72
Membros Honorários - 20 
Membros com Inscrição Temporária - 135
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Houve um esforço na concretização da restruturação do site da OA-SRS, processo que se atrasou 
mais de um ano e com prejuízo para a imagem externa desta, junto dos membros. 

        
Este ano realizámos duas Temporadas Culturais subordinadas aos temas "Nós e os Outros" e 

"Cidades Procuram Pessoas - Reabilitação" com diversos eventos que tiveram como objectivo dar 
espaço à discussão entre os membros e a OA-SRS.
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TERTÚLIAS 
12 JAN'12 

REABILITAÇÃO ECONÓMICA  

26 JAN'12 
REABILITAÇÃO LEGISLATIVA

9 FEV'12
REABILITAÇÃO SOCIAL

23 FEV'12
REABILITAÇÃO FÍSICA

MOD == JOÃO COSTA RIBEIRO
L == BIBLIOTECA O.A.

H == 21H00

CONFÊRENCIA
22 NOV

“OLHAR A CIDADE” 
FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA

L == LUX-FRAGIL 
H == 19H00

CONVERSA
28 FEV'12

CIDADE TEMPERAMENTO 
E IDENTIDADE

L == LUX-FRAGIL
H == 19H00

WORKSHOP
MAR'12

“REABILITAÇÃO”

MOSTRA
“REABILITAÇÃO”

APRESENTAÇÕES NO LUX-FRÁGIL 
+ EXPOSIÇÕES NA O.A.

ACEITAM-SE CANDIDATURAS ESPONTÂNEAS:
PARTILHE O SEU TRABALHO E INTEGRE 

A MOSTRA ESPECIAL PROJECTOS 
DE REABILITAÇÃO

25 OUT 
EMBAIXADA

8 NOV  
PEDRO REIS

6 DEZ
JOÃO PEDRO FALCÃO DE CAMPOS

24 JAN'12
[A] AINDA ARQUITECTURA

7 FEV'12
JOSÉ ADRIÃO

6 MAR'12
JOÃO MENDES RIBEIRO

L == LUX-FRÁGIL + SEDE O.A. (BIBLIOTECA)
H == 19H00

PATROCINADOR EXCLUSIVO 
CICLO MOSTRA

APOIOS

CIDADES
PROCURAM
PESSOAS
“REABILITAÇÃO”
A TEMPORADA 2 (T2) PRETENDE LANÇAR 
A DISCUSSÃO SOBRE A REABILITAÇÃO, 

ENQUANTO ASSUNTO DE GRANDE PERTINÊNCIA, 
ACTUALIDADE E TRANSVERSALIDADE.

CONTAMOS COM A SUA PARTICIPAÇÃO

ORG == SECÇÃO REGIONAL DO SUL 
DA ORDEM DOS ARQUITECTOS
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Abordámos temas pertinentes, tais como a Encomenda Pública, o Sindicato dos Arquitectos, os 
Recibos Verdes, Os Arquitectos em Fuga - Internacionalização, Indústrias Criativas na Arquitectura, 

Arquitectura em Tempos de Crise, entre outros, tentando contribuir para um melhor esclarecimento e 
tomada de posição pública que represente a voz dos membros. 

ORGANIZAÇÃO: APOIO:

TERTÚLIAS
E DEBATES

OA
-S

RS
/TEMPORADA #

1

“NÓS E OS OUTROS
”

M
AI

S 
IN

FO
RM

AÇ
ÕE

S 
EM

: W
W

W
.O

AS
RS

.O
RG

ENTRADA GRATUITA

TERTÚLIAS
?

“ENCOMENDA PÚBLICA”
19 DE MAIO



“RECIBOS VERDES, QUAIS AS ALTERNATIVAS?”

9 DE JUNHO



“SINDICATO DE ARQUITECTOS, SIM OU NÃO?”
7 DE JULHO

?
ORDEM DOS ARQUITECTOS

TRAVESSA DO CARVALHO, 23, LISBOA
?

21H00—23H00

DEBATES
?

“ARQUITECTOS EM FUGA (INTERNACIONALIZAÇÃO)”
31 DE MAIO



“INDÚSTRIAS CRIATIVAS NA ARQUITECTURA”

28 DE JUNHO



“ARQUITECTURA EM TEMPO DE CRISE”
19 DE JULHO

?
LUX-FRÁGIL

AVENIDA INFANTE DOM HENRIQUE
ARMAZÉM A, CAIS DA PEDRA, LISBOA

?
17H00—19H00
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Elegemos a Reabilitação como tema estruturante do nosso programa de acções, e prolongámos as 
iniciativas em torno do mesmo até ao primeiro semestre de 2012: multiplicámos os fóruns de debate e 

reflexão com o propósito de abrir novos campos de trabalho e dar a conhecer o melhor que a 
arquitectura tem para oferecer. 

PATROCINADOR EXCLUSIVO
CICLO MOSTRA APOIOS

WWW
.OASRS.

ORG+ I
N

FO
 E

M
: + IN

FO
 EM

:+ INFO EM:

+ INFO EM:

“REABILITAÇÃO”
VEJA AS EXPOSIÇÕES DAS MOSTRAS 

DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 
A 16 DE MARÇO DE 2012

DIAS ÚTEIS DAS 10H00 ÀS 19H00
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Registámos ainda a participação, em iniciativas da OA-SRS dos seguintes intervenientes:

Arquitectura
ACTS arquitectos

Adriana Floret Arquitectos
[A] Ainda Arquitectura / Luís Tavares Pereira

Ana Duarte Pinto / João Manuel Alves arquitectos
AS* / Pedro Machado Costa

Atelier Bugio / João Favila Meneses
Atelier Data

Atelier Moov / João Calhau
Atelier OTO

Embaixada / Nuno Griff
Extrastudio

Falanstério - Atelier de Arquitectura
Gonçalo Byrne

Inteligência Colectiva
Luís Santiago Baptista

João Cassiano Santos
João Inácio

João Pedro Falcão de Campos
José Adrião Arquitectos

Leon 11
Margarida Grácio Nunes + Fernando Salvador

MB arquitectos
Miguel Saraiva

MSB arquitectos
Mxtstudio / Telmo Cruz + Maximina Almeida

nbAA
Patrícia Barbas / Diogo Seixas Lopes

Paulo Moreira
Pedro Domingos Arquitectos

Pedro Reis Arquitectos
Promontório / Paulo Martins Barata

Quadrante Arquitectura
Ricardo Santos

Sara Antunes / Mário Ferreira arquitectos
Studio Banana

Ternulomello
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The Glub architects
18:25 Empreiteiros Digitais

71 arquitectos

Fotografia
Daniel Malhão

Francisco Nogueira
Manuel Silveira Ramos

Paulo Catrica
Sérgio Mah

Outros
Camila Sávio / Jurista
Carlos Cortez / GESFIMO

Eduardo Carvalho / CML
Fernanda Freitas / Jornalista

Isabel Santos / Maldita Arquitectura
João Cepêda / Jornalista

João Seixas / Geógrafo
João Toscano / Paço Imobiliária

Joaquim Mirelles / Fundbox
Jorge Gonçalves / Sociólogo

José Aguiar / FAUTL + ICOMOS
Luís Serpa / Induscria

Paulo Pais / CML
Pedro Patrício / Maldita Arquitectura

Rosária Rato / Sindicato Jornalistas
Rui Maia / Precários Inflexíveis

Rui Ribeiro Lima / Jurista

E ainda, demos apoio institucional às seguintes iniciativas externas:

Opensimsim - Open Japan Global - 72hr WorkJam

3ª Bienal de Artes de S. Tomé e Príncipe
Tradition Is Innovation
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No âmbito da Admissão, o ano de 2011 foi pautado por um grande esforço de concertação, com os 

restantes Órgãos nacionais e regionais, no sentido de promover a alteração do Regulamento de 
Inscrição em vigor. 

O ano foi  ainda marcado pela publicação e entrada em vigor do Decreto-Lei n.º66 que estabelece, 
entre outras coisas, a obrigatoriedade de remuneração dos estágios, também de acesso às Ordens 

profissionais. Essa obrigatoriedade vem dar razão à recomendação que a OA-SRS já fazia e que 
tinha sido consagrada em Congresso. 

Fica o ano igualmente marcado pela crise generalizada, que juntamente com a baixa de inscritos nos 
cursos de Arquitectura, têm afectado o número de estágios de acesso à Ordem. De um número que 

rondava as 800 inscrições em 2006, passámos para cerca de metade em 2011. Para além disso, 
temos visto neste último ano, um aumento da percentagem dos estágios realizados no estrangeiro. 

Prevê-se que em 2012 esta tendência de imigração e decréscimo do número de estágios se manterá.

O Conselho Regional de Disciplina do Sul (CRDS), cumpriu um dos seus principais objectivos ao 
implementar um novo sistema de funcionamento interno, necessidade sublinhada com a criação da 

uma nova bolsa de relatores externos, na informatização da documentação recebida, produzida e 
arquivada e na forma de comunicação/acesso à documentação.

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, 
verificou-se uma tentativa de implementar uma mudança no 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 Órgão 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 Órgãos da OA-SRS:

- Realizaram-se reuniões periódicas entre o Presidente do Conselho Directivo 

Regional Sul (CDRS) e os Presidentes do Conselho Directivo Nacional  (CDN) e 
Conselho Directivo Regional Norte (CDRN) para articulação de assuntos;

- No âmbito da Admissão, apoiou-se o Conselho Directivo Regional de Admissão 
Sul (CRAS) no processo de revisão do Regulamento de Inscrição que regista 

atrasos sucessivos;

- No âmbito da Disciplina deu-se apoio ao Conselho Regional de Disciplina Sul 

(CRDS), nomeadamente, no processo de criação da Bolsa de Relatores Externos.

Projectos Transversais
Foram criados Grupos de Trabalho, que não se encontravam definidos no Plano de 

Actividades (PA) 2011, enquadrados numa reflexão sobre formas de intervir junto da 
sociedade e junto da classe, enquanto colectivo. Assim surgiu, a convite da Câmara 

Municipal de Lisboa (CML) , o “Serviço Público de Arquitectura”. 
Ainda em parceria com a CML foram iniciados os trabalhos no âmbito do “Projecto de 

Certificação”.
Os restantes Projectos Transversais foram adiados para o ano seguinte.

Instrumentos de Gestão
Colaborámos, com os restantes Órgãos Nacional  e Regional, 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. 
Potenciámos 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.
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Relações Institucionais
Destacamos a participação da OA-SRS no UIA, congresso  subordinado ao tema “Beyond 
Disasters, through Solidarity, towards Sustainability”, que teve lugar em Tóquio.

Efectuaram-se contactos com a CML no sentido de propor várias iniciativas em parceria, 
como por exemplo o “Projecto de Certificação” e a realização de concursos de âmbito 

municipal.

Estatuto e Regulamentação Interna
Em colaboração com a OA-SRN, elaborámos uma proposta de revisão do actual 

Regulamento de Quotas da OA. Foi igualmente elaborada uma proposta de actualização da 
Tabela de Serviços da OA, que teve a sua implementação em Janeiro de 2012. No que se 

refere aos restantes regulamentos e estatuto não existiu solicitação por parte do CDN para 
colaboração na sua revisão.

Coordenação da Intervenção Pública
Embora longe de atingir os objectivos preconizados na nossa Estratégia, deu-se resposta a 
algumas solicitações externas da comunicação social, completadas por tomadas de posição 

públicas da OA-SRS, divulgadas juntos dos media.
Estivemos representados em programas de televisão, entre os quais a Sic  Noticias da SIC e 

Sociedade Civil da RTP2. Demos igualmente resposta a pedidos de entrevista para 
imprensa escrita.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por Iniciar Em Curso Concluído

SRS00 DIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃODIRECÇÃO

SRS00-01 COORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNA

Colaboração c/ Órgãos Nacionais e Regionais

Grupos de trabalho interdisciplinares 

Articulação com os restantes órgãos da OA-SRS 

Conselho Regional de Admissão 

Conselho Regional de Disciplina

SRS00-02 PROJECTOS TRANSVERSAISPROJECTOS TRANSVERSAISPROJECTOS TRANSVERSAISPROJECTOS TRANSVERSAIS

Campanha para a regularização da inscrição

SRS00-03 INSTRUMENTOS DE GESTÃOINSTRUMENTOS DE GESTÃOINSTRUMENTOS DE GESTÃOINSTRUMENTOS DE GESTÃO

Elaboração do Relatório de 2011

SRS00-04 RELAÇÕES INSTITUCIONAISRELAÇÕES INSTITUCIONAISRELAÇÕES INSTITUCIONAISRELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Cooperação com entidades e estabelecimento de 
Protocolos

SRS00-05 ESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNAESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNAESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNAESTATUTO E REGULAMENTAÇÃO INTERNA

Participação c/ outros órgãos na revisão do estatuto 

Elaboração de Regulamentos da OA e da OA-SRS

Regulamento dos Membros Eleitos

SRS00-06 COORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICACOORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICACOORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICACOORDENAÇÃO DA INTERVENÇÃO PÚBLICA

Divulgação de posições da OA-SRS

Dar resposta a solicitações da comunicação social
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SRS01 INSTALAÇÕES

No âmbito das instalações, a grande aposta foi  na área virtual, nomeadamente, no que se refere à 
plataforma electrónica, eleita como acção prioritária a nível de todas as restantes áreas. Foram 

efectivados esforços no sentido de terminar um projecto já iniciado no anterior mandato e potenciar 
este meio de comunicação com os arquitectos e a sociedade civil. 

A sua estrutura foi reorganizada e os conteúdos de cada área foram revistos e actualizados. Deu-se 
maior dinamização à Bolsa de Emprego e Concursos. Destaca-se igualmente a criação de uma área 

de “Membros” e “Secretaria”, úteis no contacto quotidiano dos arquitectos com a sua Ordem 
Profissional.

Conscientes que este é um processo em constante evolução, estão já a ser trabalhados outros 

módulos de funcionalidades a acrescentar futuramente à actual plataforma electrónica para uma 
resposta mais eficaz às reais necessidades dos arquitectos, com o objectivo de estreitar o diálogo 

entre estes e a OA-SRS.

A eleição desta actividade como prioritária nesta área, colocou, naturalmente, as restantes para 
segundo plano, sendo que na sua maioria são actividades enquadradas no quotidiano desta área.

Foram iniciados alguns contactos no sentido de angariar patrocínios e apoios no âmbito da 
reformulação do piso de entrada, nomeadamente no que se refere ao mobiliário da área de secretaria 

e atendimento ao público, bem como da área da biblioteca, que contamos serem efectivados ao longo 
do ano de 2012.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRS01 INSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES

SRS01-01 FÍSICO

Inventário espólio OA-SRS

Reformulação Piso 0

Consultadoria p/ Certificação Energética da Sede OA

Sinalética – fornecimento

Projecto “Re-Ciclo”

Manutenção do elevador do edifício Sede OA

Reformulação do espaço exterior da Sede OA

Reformulação da área exterior do Bar

Protecção solar da fachada Sul da Sede OA

Economato e Consumíveis

SRS01-01 VIRTUALVIRTUALVIRTUALVIRTUAL

Site

Consultadoria: infra-estrutura e Parque Informático

Serviços de apoio à Internet

Actualização software da base de dados
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SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROS

No âmbito dos Serviços Financeiros, a OA-SRS manteve o esforço de cobrança que tem vindo a 
implementar. Apesar da conjuntura económica, na qual era expectável um aumento dos índices de 

incobrabilidade, a OA-SRS manteve níveis de boa cobrança idênticos aos do ano de 2010, ou seja, 
de 71% face ao total a cobrar. 

Resumo 2010 Saldo Inicial Cobranças 2010 Saldo Final Percentagem

Anos Anteriores 697.477,55 € 329.994,28 € 367.483,27 € 47,3%

Quotas 2010 1.865.488,06 € 1.496.324,25 € 369.163,81 € 80,2%

Total 2.562.965,61 € 1.826.318,53 € 736.647,08 € 71,3%

Resumo 2011 Saldo Inicial Cobranças 2011 Saldo Final Percentagem

Anos Anteriores 736.647,08 € 343.756,05 € 392.891,03 € 46,7%

Quotas 2011 1.950.910,46 € 1.564.278,32 € 386.632,14 € 80,2%

Total 2.687.557,54 € 1.908.034,37 € 779.523,17 € 71,0%

Em termos absolutos, no ano de 2011, registou-se uma cobrança total de quotas de 1.908.034,00 € 

de quotas, representando um aumento de 4,5% face ao ano anterior. 
 

Em 2011, a actual Direcção reforçou a equipa de cobranças a dois níveis:
- a contratação de um advogado em tempo parcial para prestar apoio na gestão das 

cobranças pela via contenciosa e/ou em acordos de pagamento faseados, evitando-se a via judicial;
- a alocação de um recurso da secretaria a 100% para as cobranças em curso e para o apoio 

na realização de acordos de pagamento no âmbito do Plano de Recuperação de Quotas em vigor.
 

Este reforço teve como principal objectivo a implementação de procedimentos de rotina semanal de 
controlo de cobrança, evitando que os membros acumulem dívidas de montantes elevados. A rotina 

criada no âmbito do Plano de Recuperação de Quotas, numa primeira instância, passa pelo contacto 
directo com os membros, numa tentativa de celebração de acordo de pagamento faseado, evitando-

se ao máximo que o processo avance para via judicial. Quando a celebração de acordo não é 
conseguida com sucesso, o processo de cobrança segue o seu rumo através da via judicial.
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Estes procedimentos iniciaram-se em Julho de 2011, o que contribuiu para manter os níveis 
anteriormente mencionados, mas contribuiu igualmente para uma maior eficiência das cobranças por 

via contenciosa, dado que passou a existir uma rotina de controlo e um acompanhamento dos 
processos de forma mais próxima. Assim, registaram-se um total de cobranças por via de acordo de 

pagamento faseado e/ou contencioso de 31.000,00€  em 2011, contra 10.000,00€ em 2010. Por outro 
lado, conseguiram-se celebrar 29 acordos de pagamento que se encontram em curso.

No que se refere ao Preçário de Serviços da OA, foi efectuado um trabalho conjunto entre as 

Secções Regionais, de forma a uniformizar e optimizar os serviços prestados. Este trabalho traduz-se 
na nova Tabela de Preçário de Serviços elaborada durante o segundo semestre e que entrou em 

vigor no primeiro dia de 2012.

Ainda de referir que a Plataforma de Pagamentos online é um projecto transversal  a todos os Órgãos 
da Ordem dos Arquitectos (Nacional e Secções Regionais), que tem como objectivo a criação de uma 

plataforma online que responda às necessidades quotidianas do arquitecto no exercício da sua 
actividade e que torne eficaz e célere o diálogo com a OA, permitindo, entre outras, a funcionalidade 

de pagamento online.
Foram já iniciados contactos com diversos prestadores de serviços neste âmbito, de forma a 

obtermos a proposta que melhor se adeqúe às necessidades deste tipo de plataformas. Prevê-se que 
até ao final de 2012 este processo esteja concluído com sucesso.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRS02 SERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROSSERVIÇOS FINANCEIROS

Participar na elaboração do Orçamento 2011

Elaboração trimestral do Controlo Orçamental

Participação do Relatório de contas de 2010

Participação na elaboração do Orçamento 2012

Plano de Recuperação de Quotas

Criação e Implementação Precário Serviços OA

Implementação Plataforma de Pagamentos online
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SRS03 RECURSOS HUMANOS / SECRETARIA

RECURSOS HUMANOS
 

No ano de 2011, a gestão dos Recursos Humanos teve como principal objectivo a optimização dos 
serviços, procedendo a alguns ajustes nas diferentes áreas mediante as prioridades ditadas pelo 

CDRS. A afectação do pessoal foi  ajustada de acordo com as áreas de actuação consideradas 
prioritárias no âmbito da Estratégia delineada.

A estrutura geral  sofreu algumas alterações no número de efectivos passando de 33 funcionários 

para 28, sendo que 3 destes estão localizados nas Delegações da Madeira, Açores e Castelo Branco. 
A diminuição de efectivos prende-se com questões relacionados com a necessidade de optimização 

dos recursos humanos da OA-SRS, encontrando-se esta num processo de reestruturação e 
racionalização de despesas da sua estrutura, de forma a melhorar a sua viabilidade económico-

financeira no futuro. Neste contexto foi  igualmente extinta a prestação de serviços por parte do 
cobrador de quotas, com vista a optimizar os métodos de pagamento das mesmas.

Ainda no ano de 2011, foram celebrados 2 contratos de prestações de serviços, na área dos serviços 
financeiros: gestão financeira e apoio jurídico exclusivo para a recuperação de quotas e de dívidas de 

fornecedores. 

As Normas de Procedimento Internas são um processo contínuo e têm como objectivo uma 
concertação entre os diferentes Órgãos. Algumas medidas já foram tomadas e os trabalhos conjuntos 

já foram iniciados, sendo que, no ano de 2011, apenas foram concretizados procedimentos e normas 
internas da OA-SRS. 

A revisão do Acordo Interno está ainda por iniciar. Realizaram-se algumas reuniões no sentido de 
promover o arranque dos trabalhos, mas por questões laborais nacionais, este processo sofreu uma 

paragem, tendo início previsto para o primeiro semestre de 2012.
O plano de formação interno contínuo incidiu, no ano de 2011, nos colaboradores da área da 

FormaCultura e do Conselho Regional de Disciplina.

Relatório de Actividades 2011 da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos   Triénio 2011/2013                              19



SECRETARIA 

No ano de 2011, foram concretizados alguns esforços de sensibilização dos arquitectos para 
procederem à actualização dos seus dados pessoais. A base de dados dos membros sofreu algumas 

alterações, nomeadamente na inclusão de novos campos e exclusão de outros que se encontravam 
obsoletos. A  sua actualização é um objectivo constante dos serviços de secretaria. 

O serviço do gestor documental da OA-SRS, essencial  à organização de todos os documentos 
internos, em 2011 teve consequências na introdução de dados e digitalização de todos os processos 

dos membros, bem como a sua catalogação. 

Neste ano registou-se, igualmente, uma diminuição de reclamações no atendimento telefónico, onde 
os serviços foram melhorados para uma resposta eficaz aos membros. Este resultado deveu-se ao 

investimento neste serviço, decorrente do mandato anterior.
Os serviços de secretaria realizaram um trabalho de organização e gestão de dados de forma a 

actualizar todas as listagens com base nas novas áreas geográficas de actuação da OA-SRS e 
respectivas Delegações.

Em resumo, à parte do serviço de atendimento ao público, constata-se que a grande maioria do 

trabalho produzido por esta área é de extrema importância para o quotidiano da estrutura, mas de 
escassa visibilidade externa.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRS03 RECURSOS HUMANOS/SECRETARIARECURSOS HUMANOS/SECRETARIARECURSOS HUMANOS/SECRETARIARECURSOS HUMANOS/SECRETARIA

SRS03-01 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

SRS03-02 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 online)
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SRS04 ENCOMENDA
  

O ano de 2011 pautou-se, igualmente, por acções de reorganização e reacção, com especial enfoque 
nos instrumentos e estratégia de monitorização de concursos, na divulgação do posicionamento da 

OA-SRS sobre o quotidiano da Encomenda Pública, no início da revisão da assessoria prestada pela 
mesma a Entidades Adjudicantes e na optimização da Bolsa de Jurados.

Registamos o esforço significativo na análise dos procedimentos de concurso que vão sendo 

publicados, na divulgação daqueles que entendemos serem recomendáveis e na denúncia daqueles 
que considerámos serem não recomendáveis ou inaceitáveis. 

Foram sinalizados 65 concursos dos quais 38 foram analisados; análises que foram posteriormente 
transmitidas à Entidade Adjudicante e aos membros. Não obstante, na maioria dos casos, as nossas 

recomendações não terem sido atendidas, acreditamos que o trabalho de monitorização não deverá 
refrear por ser esse um instrumento crucial  na obtenção de informação e regulação nesta área. 

Deveremos sim, ser capazes de reforçá-la em conjunto com os Órgãos de Soberania e outros 
organismos de fiscalização.

Registamos o interesse de algumas Entidades em ter a OA-SRS como parceira na organização e 

lançamento de concursos, que deu origem à elaboração de 7 propostas de assessoria e à co-
organização de 3 concursos. Lamentavelmente, alguns dos procedimentos que começaram a ser 

organizados em parceria, não tiveram seguimento por razões que se prenderam com a actual 
conjuntura sócio-económica. Assumimos no entanto o compromisso que os contactos com outras 

Entidades Públicas e Privadas, e a reflexão em torno da Encomenda serão reforçados para que 
possamos perspectivar uma alteração positiva deste cenário.

Registamos a parceria na organização de 3 prémios de arquitectura.

Registamos o trabalho de coordenação iniciado com o CDN e OA-SRN na reorganização e 

uniformização de procedimentos e entendimentos políticos.

Registamos a reflexão iniciada sobre o quadro de legislação actual para que possamos propor 
alterações que visem a sua melhoria.

Registamos o início da revisão da Bolsa de Jurados e sua organização, para que possamos tornar 

mais operativa e eficaz a sua utilização.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRS04 ENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDAENCOMENDA

SRS04-01 CONCURSOS

Monitorização/Divulgação de Concursos Nacionais

Organização/Participação em Concursos

Divulgação de Concursos Internacionais

SRS04-02 PRÉMIOS DE ARQUITECTURAPRÉMIOS DE ARQUITECTURAPRÉMIOS DE ARQUITECTURAPRÉMIOS DE ARQUITECTURA

Participação em Prémios de Arquitectura 

Divulgação de Prémios de Arquitectura Nacionais e 
Internacionais

SRS04-03 AJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOSAJUSTES DIRECTOS

Monitorização de Ajustes Directos 

SRS04-04 COORDENAÇÃO INTERNA COORDENAÇÃO INTERNA COORDENAÇÃO INTERNA COORDENAÇÃO INTERNA 

Colaboração com CDN e OA-SRN

SRS04-05 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/SOCIEDADE CIVIL RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/SOCIEDADE CIVIL RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/SOCIEDADE CIVIL 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

SRS04-06 LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

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

SRS04-07 BOLSA DE JURADOSBOLSA DE JURADOSBOLSA DE JURADOSBOLSA DE JURADOS

Optimização da Bolsa de Jurados
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SRS05 PRÁTICA PROFISSIONAL

A Prática Profissional  está inevitavelmente marcada pela falta de trabalho, realidade transversal a 
muitas outras actividades neste momento de crise, e com grande impacto na profissão do arquitecto. 

A redução do nível de encomenda é factor determinante para o estado de emergência que se vive no 
exercício da profissão. Com esta consciência e vontade de contrariar o que se previa como inevitável, 

foi um ano de aposta no melhoramento das condições da prática, quer a nível dos serviços prestados 
aos membros no quotidiano, como num trabalho de fundo dos temas essenciais à profissão, que 

muitas vezes a afectam e condicionam.
Desenvolveu-se um trabalho de acompanhamento e coordenação com o CDN e com a OA-SRN,  em 

grupos de trabalho sobre os Honorários e Serviços – revisão da portaria 701-H e bolsa de arquitectos 
peritos.

Compatibilizaram-se procedimentos em diálogo próximo com a OA-SRN, considerando o âmbito de 
intervenção e competências similares.

Foi  também iniciado o trabalho de coordenação com as Delegações, de modo a proporcionar os 
serviços de apoio à pratica profissional a todos os membros que residem ou trabalham dentro da área 

de actuação da OA-SRS, para além dos já assegurados (contacto telefónico e e-mail).
Os temas mais recorrentes nos pedidos de esclarecimento do apoio à Prática Profissional  e apoio 

Jurídico foram: acessibilidades, contratos, direito de autor, edificação e urbanização, exercício da 
profissão e legislação.

O novo site da OA-SRS, contou com a reformulação dos conteúdos da Prática Profissional, Bolsa de 
Emprego, Legislação e NRAU.

Durante este ano intensificámos a divulgação dos serviços prestados aos membros, através de 
passagem de informação (no site) que pedagogicamente esclarecem e apelam à consciência dos 

membros, clarificando o papel da OA.
Foi  iniciada a dinamização da bolsa de emprego, restruturação que será efectivada em 2012, 

especialmente com a divulgação de mais anúncios de oferta nacionais e internacionais.
Foram iniciados projectos transversais que serão prioritários e implementados em 2012 – Serviço 

Público de Arquitectura e Projecto de Certificação.

Sobre os serviços quantificámos:

Apoio à Prática Profissional
353 atendimentos telefónicos

247 respostas a esclarecimentos técnicos e jurídicos por correio electrónico
17 atendimentos presenciais

6 pareceres escritos
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Apoio Jurídico
568 atendimentos telefónicos

235 atendimentos presenciais
350 respostas a esclarecimentos jurídicos por correio electrónico

14 pareceres jurídicos (prática profissional e procedimentos concursais)

Certificação
13 pedidos de certificação

RCCTE
11 declarações emitidas para o exercício da actividades de Perito Qualificado do RCCTE

NRAU
32 nomeações de peritos 

7 nomeações de representantes da OA nas CAM

Bolsa de Emprego 
29 anúncios de oferta publicados

137 anúncios de procura publicados

CDRS
- coordenação com CDN (legislação, grupo de trabalho Serviços e Portaria 701-H/2008, bolsa 

de peritos)

- coordenação com OA-SRN (procedimentos e propostas conjuntas)

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

- designações de jurados em 6 procedimento concursal de recrutamento

- designação de jurado para 1 prova de aptidão profissional

- designações de 6 peritos para Tribunais
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRS05 PRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONALPRÁTICA PROFISSIONAL

SRS05-01 APOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICAAPOIO À PRÁTICA

Reflexão através da análise e avaliação dos serviços 
prestados aos membros

Descentralização e alargamento dos serviços prestados 
aos membros

Reformulação dos conteúdos do site da OA-SRS, na 
área da prática profissional

Pré-licenciamento de projectos

Disponibilização de diferentes minutas de contrato-tipo

Reciclagem do projecto ‘Trabalhar com um Arquitecto’

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

SRS05-02 LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO

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

Jurisprudência - disponibilizar no site, os links para os 
principais Acórdãos

Actualização e implementação no site, da legislação em 
vigor

Aquisição de bibliografia para o apoio jurídico

SRS05-03 COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS (NRAU)COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS (NRAU)COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS (NRAU)COMISSÕES ARBITRAIS MUNICIPAIS (NRAU)

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

SRS05-04 BOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGOBOLSA DE EMPREGO

Alteração dos formulários da Bolsa de Emprego

Estabelecer protocolos na Bolsa de Emprego

Divulgação de oportunidades de emprego

SRS05-05 CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕES

Credenciação e suspensão - acompanhamento da 
elaboração e implementação de novos regulamentos

SRS05-06 BOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOSBOLSA DE PERITOS
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Acompanhamento na criação e implementação da 
Bolsa de Peritos

Implementação de regras de actuação que facilitem os 
procedimentos burocráticos das peritagens

SRS05-07 COORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNACOORDENAÇÃO INTERNA

Colaboração com CDN e OA-SRN

Acompanhamento da criação da cédula profissional e 
cartão de membro

Acompanhamento da criação da assinatura digital

Acompanhamento da implementação do Registo de 
Autorias

Acompanhamento da dinamização dos Colégios de 
Especialidades e revisão do ser actual enquadramento
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SRS06 COMUNICAÇÃO

A OA-SRS durante o ano de 2011 adoptou uma comunicação institucional que procurou conduzir à 
melhoria da sua identidade e imagem, no seu diálogo com todos os que, de forma directa ou 

indirecta, estão ligados à OA-SRS: dos membros arquitectos à sociedade em geral, passando pelos 
membros estagiários e pelos estudantes de arquitectura.

A área da comunicação deu especial atenção à implementação do Manual de Normas Gráficas da 

OA, à comunicação digital  (site, newsletter e redes sociais), à presença nos media e à comunicação 
gráfica das actividades da Formacultura: 

Foram produzidos Cartões de Protocolos para o triénio 2011-13 e respectiva Brochura; 

Foi criado um novo site - com 16 065 visitantes;
Foi criada uma página de Facebook OA-SRS - com 3569 seguidores;

Foi criada uma nova e-newsletter;
Foram desenvolvidas diferentes imagens e formatos gráficos para as diversas actividades e eventos 

da OA-SRS;  
Foram veiculadas 1159 notícias que envolvem a OA-SRS;

Foram estabelecidas parceiras Media como: 
 Revista BIT (uma página por número); 

 Revista arq/a; 
 Revista Design Magazine (duas páginas agenda/número); 

 Jornal Arquitecturas (troca de visibilidades); 
 Programa Sociedade Civil (presença periódica de representante da OA-SRS).

Protocolos | Parcerias | Apoios
Durante o ano de 2011 a OA-SRS estabeleceu diversos protocolos, parcerias e apoios que oferecem 
condições singulares para os membros arquitectos. Foram celebrados protocolos com as empresas: 

 Logicworks; 
 Cambridge School; 

 Hotel Tiara; 
 Banyan Tree Spa;

 Loja do Avô.

Foi ainda celebrado um protocolo com a Ar.co no âmbito do Workshop de Fotografia;
Foi firmado o apoio financeiro exclusivo da empresa CS Telhas para o evento Mostra.

Foram concedidos apoios em géneros pelas empresas: Ligrate, IPTL, Fazletra e Francisco Nogueira - 
Fotografia de Arquitectura e Viagem.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por Iniciar Em Curso Concluído

SRS06 COMUNICAÇÃO      COMUNICAÇÃO      COMUNICAÇÃO      COMUNICAÇÃO      

SRS06-01 NORMAS GRÁFICAS      NORMAS GRÁFICAS      NORMAS GRÁFICAS      NORMAS GRÁFICAS      

Estacionário      

Cartões de Visita e Cartões de Agradecimentos      

Cartão e Brochura Protocolo      

Sinalética      

SRS06-02 COMUNICAÇÃO DIGITAL      COMUNICAÇÃO DIGITAL      COMUNICAÇÃO DIGITAL      COMUNICAÇÃO DIGITAL      

Site: Web Design      

Site: Tradução      

E-newsletter: Design      

Facebook OA-SRS      

Directos online: Streaming      

Edições Vídeo      

Campanha TV      

Programa Rádio      

SRS06-03 DESIGN DE COMUNICAÇÃO      DESIGN DE COMUNICAÇÃO      DESIGN DE COMUNICAÇÃO      DESIGN DE COMUNICAÇÃO      

Actividades/Eventos      

SRS06-04 ASSESSORIA DE IMPRENSA      ASSESSORIA DE IMPRENSA      ASSESSORIA DE IMPRENSA      ASSESSORIA DE IMPRENSA      

Noticias veiculadas      

Parcerias Media      

SRS06-05 OUTROS      OUTROS      OUTROS      OUTROS      

Plataforma de Debate      

SRS06-06 RELAÇÕES PÚBLICAS      RELAÇÕES PÚBLICAS      RELAÇÕES PÚBLICAS      RELAÇÕES PÚBLICAS      
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Protocolos      

Parcerias      

Apoios financeiros e  troca de serviços      
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SRS07 FORMACULTURA

Foram efectuadas duas temporadas, conforme o previsto no PA 2011. O conceito de “temporada” 

revelou-se positivo, através do desenvolvimento de actividades unificadas, sob um tema pertinente 
para os membros associados e público em geral, potenciando a comunicação das áreas da cultura e 

da formação, de forma conjunta e em simultâneo.

A primeira temporada - Nós e os Outros - esteve relacionada com o estado da profissão do arquitecto 
e da arquitectura. Foram elaborados e cumpridos um conjunto articulado de debates, conferências, 

tertúlias, formação específica e eventos híbridos, como os “Ateliers Abertos”, sobre o mesmo tema.

A segunda temporada - Cidades procuram pessoas - tem correspondido a uma temática mais 
objectiva da reabilitação urbana no âmbito da arquitectura, com início no segundo semestre de 2011, 

prolongando-se até ao final do primeiro semestre de 2012. A objectividade do tema permitiu ser mais 
incisivo nas actividades, temas, eventos e formação específicos. Foram também realizadas 

actividades complementares, com o objectivo de abranger, actualizar e democratizar a discussão 
deste tema.

Um dos objectivos fundamentais do nosso documento estratégico - o de alcançar um público mais 

abrangente e alargado - não foi conseguido na sua plenitude. Este objectivo mantém-se mas no 
entanto, a metodologia para o alcançar foi revista para o PA de 2012. 

Foi  dada continuidade ao processo de certificação da formação iniciado no mandato anterior, com o 

objectivo de melhorar a qualidade da mesma. Este processo implicou um reforço de colaboração 
entre as Secções regionais e a entidade consultora que acompanha os trabalhos. O processo de 

certificação encontra-se por concluir no ano 2011, com expectativa de desfecho no primeiro semestre 
de 2012.

Foram estabelecidas uma série de parcerias de e para actividades de promoção e discussão de 

arquitectura externas à programação da OA-SRS, em território nacional e internacional. 

A reestruturação, a nível  dos recursos humanos, originou duas mudanças essenciais nesta área: a 
primeira foi uma redução de pessoal  afecto à formação, e a segunda, uma re-afectação temporária de 

um funcionário à implementação do novo site. Esta redução de recursos reflectiu-se, naturalmente, no 
alcance dos objectivos delineados no PA 2011.
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CÓDIGO ACTIVIDADE Por Iniciar Em Curso Concluído

SRS07 FORMACULTURAFORMACULTURAFORMACULTURAFORMACULTURA

SRS07-01 TEMA 1 - NÓS E OS OUTROSTEMA 1 - NÓS E OS OUTROSTEMA 1 - NÓS E OS OUTROSTEMA 1 - NÓS E OS OUTROS

Ciclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito EducativoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito EducativoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito EducativoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito Educativo

Fora de Horas' - ateliers abertos

Fora de Horas' - obra aberta

Fora de Horas' - concertos em obra

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

Ciclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito TécnicoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito TécnicoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito TécnicoCiclo "O que faz o arquitecto" - Âmbito Técnico

As regras da casa' - site como trabalhar com a OASRS 1

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

Não Contemplado em PA2011Não Contemplado em PA2011Não Contemplado em PA2011Não Contemplado em PA2011

Formação - Medições, orçamentos e caderno de 
Encargos

Formação - Sistema LiderA - Inicial

Formação - Luz e Arquitectura
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Formação - Arquitectura e os Media 2

Formação - Arquitectura e as redes Sociais 2

Formação - Crítica de Arquitectura 2

Formação - Networking e Marketing Pessoal 2

Formação - Gestão da Relação com os Clientes 2

Formação - Gestão e Desenvolvimento de Equipas 2

Ciclo "À procura de cliente" - Âmbito EducativoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito EducativoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito EducativoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito Educativo

'Consultório de Arquitectura' - aconselhamento de 
projecto em local publico 3

Ciclo "À procura de cliente" - Âmbito TécnicoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito TécnicoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito TécnicoCiclo "À procura de cliente" - Âmbito Técnico

Debate - Arquitectura em tempo de crise

Debate - Pensar a encomenda 4

Conferência - 'Cinergias / Colectivos' - trabalhar em 
equipa 5

Conferência - 'arquitectos em fuga' - Internacionalização 5

Conferência - '(in)veste arquitectura' - Arquitecto 
promotor

Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011

Casa Imaginada 6

Tertúlia - “Sindicato do Arquitectos?”

Tertúlia - “Recibos Verdes”

SRS07-02 TEMA 2 - CIDADES PROCURAM PESSOAS TEMA 2 - CIDADES PROCURAM PESSOAS TEMA 2 - CIDADES PROCURAM PESSOAS TEMA 2 - CIDADES PROCURAM PESSOAS 

Tema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito EducativoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito EducativoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito EducativoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito Educativo

Acção de guerrilha - 'hospital dos edifícios' 7

Debate publico sobre reabilitação e o esvaziamento dos 
centros urbanos

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

Não contemplado em PA 2011Não contemplado em PA 2011Não contemplado em PA 2011Não contemplado em PA 2011
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Debate - Olhar a Cidade - Fotografia de Arquitectura

Mostra - Reabilitação 01

Mostra - Reabilitação 02

Mostra - Reabilitação 03

Exposição - Mostra 01

Exposição - Mostra 02

Exposição - Mostra 03

Tema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito TécnicoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito TécnicoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito TécnicoTema "Cidades procuram pessoas" - Âmbito Técnico

Concurso 'hospital dos edifícios'

Formação - Acessibilidades e Desenho Universal

Formação - Instrução de Projectos de Licenciamento e 
Comunicações Prévias 8

Formação - Honorários, Contratos e Direitos de Autor

Formação - RCCTE e Eficiência Energética

Formação - Bioclimática 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
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Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011Não contemplado em PA2011

Formação - Regime Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos

Formação - Regime Jurídico dos Empreendimentos 
Turísticos - Rural

Workshop - Fotografia em Arquitectura

Sessão de Esclarecimento - Elementos de Projecto de 
Execução

Curso - Especialização de Acústica

Sessão de Esclarecimento - Plataformas Electrónicas

SRS07-03 PARALELOSPARALELOSPARALELOSPARALELOS

'Expontâneos' - espaço de acolhimento de iniciativas 
dos membros 3

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

Parcerias - Não Contemplado em PA2011Parcerias - Não Contemplado em PA2011Parcerias - Não Contemplado em PA2011Parcerias - Não Contemplado em PA2011

Opensimsim - Open Japan Global - 72hr WorkJam

3ª Bienal de Artes de S. Tomé e Príncipe - Inventariar as 
Roças

Tradition Is Innovation

Geração Z - 3ª Edição

Circo de Ideias - Ciclo de Viagens 9

1  Deslocado para SRS05
2  Cancelado por falta de inscrições suficientes 

3  Deslocado para o Grupo de Trabalho “Consultório de Arquitectura”
4  Tertúlia

5  Debate
6  No seguimento do mandato anterior

7  Deslocado para SRS06
8  Sessão de Esclarecimento

9  Sem Efeito
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SRS08 BIBLIOTECA

A área da biblioteca teve no seu cômputo geral  um funcionamento regular, face aos anos anteriores. 
Foi  destinada a esta área uma verba idêntica a períodos homólogos, no respeitante à aquisição de 

livros e periódicos. Todavia, potenciámos o espólio da biblioteca com pedidos de troca e de cedências 
de livros a outras estruturas equivalentes, de forma a aumentar a bolsa de parceiros e fomentar o 

intercâmbio entre estas. Foram solicitadas a autores e editoras nacionais, algumas teses de 
doutoramento específicas que se revelaram particularmente interessantes.

Uma reorganização do espaço de leitura e do espaço da entrada, promovida no decorrer deste ano, 

com o objectivo de atrair o leitor a visitar estas instalações, permitiu dotar este espaço de valências 
expositivas. Foram desenvolvidas um conjunto de micro-exposições, com algum mobiliário cedido, 

que decorreram no último trimestre de 2011 e terão continuidade para 2012.

Outro dado importante a salientar refere-se à base de dados bibliográfica, que carece de actualização 
a nível de software e compatibilização com os equipamentos actuais. Este processo, embora em 

ritmo lento, está já a ser revisto, prevendo-se a sua conclusão em breve. Este trabalho torna-se 
essencial para uma maior divulgação da nossa base de dados, de extrema importância para os 

utilizadores da biblioteca e que resumem um trabalho de “bastidores” muitas vezes não visível.

Algumas actividades como a criação de um grupo de trabalho para constituição de centro de 
documentação para gestão dos espólios, a feira do livro de arquitectura ou a criação de depósito de 

livros estão ainda a ser estudadas e como tal consideram-se válidas para o PA 2012.
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CÓDIGO ACTIVIDADE Por Iniciar Em Curso Concluído

SRS08  BIBLIOTECA

SRS08-01 REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO DA BIBLIOTECA 
AÇO 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

SRS08-02 FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA

Aumentar a bolsa de parceiros e fomentar 
intercâmbios

Aquisição de livros e periódicos

Feira do livro de arquitectura

SRS08-03 RECICLAGEM E APROVEITAMENTO 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 no âmbito 
da 'casa da vizinha' para criação de uma publicação

Relatório de Actividades 2011 da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos   Triénio 2011/2013                              37



SRSCRA ADMISSÃO

O Conselho Regional de Admissão do Sul (CRAS) 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 toda a organização da Prova de Verificação de Conhecimento em Estatuto e 

Deontologia, assegurou a realização de 3 provas em 2011, que decorreram com normalidade. As 
provas foram realizadas numa única sessão, nas instalações do ISEL.

Em 2010 detectaram-se situações em que mais de quatro dezenas de candidatos deixaram prolongar 

o estágio para além da duração inicialmente prevista, adiando a sua inscrição como membros 
efectivos. Igualmente, esta situação foi  verificada em 2011, tendo sido concedida a possibilidade de 

concluírem o processo e encontrando-se actualmente regularizadas. Esta acção veio reflectir-se num 
ligeiro acréscimo de inscrições em relação a semestres idênticos em anos anteriores.

A implementação de um novo sistema de Admissão, um dos objectivos principais estabelecidos pelo 

CRAS no início do seu mandato, que originou a proposta apresentada ao CDN no final  de 2010, não 
teve ainda expressão. 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.

Baseado num processo de análise iniciada em 2003, sobre os vários sistemas de formação de apoio 

ao estágio, o CRAS desenvolveu um documento de enquadramento e uma proposta concreta para 
alteração da formação profissional dos estagiários junto dos órgãos directivos regionais tendo obtido 

um reconhecimento generalizado.

O processo de revisão do Regulamento de Inscrição, competência do Conselho Nacional de 
Admissão, excedeu o período temporal previsto para implementação (Outubro de 2009). Este atraso 

no processo fez com que a prevista necessidade de implementação de um novo regulamento não 
chegasse a ocorrer, tendo sido adiada para o ano de 2012.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRSCRA CONSELHO REGIONAL DE ADMISSÃO

SRSCRA-01 ORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNA

Desempenho das funções estatutárias do CRAS

Gabinete de Apoio à Admissão

Recuperação dos processos de Estágio com conclusão 
atrasada em mais de seis meses

Criação do evento “Estágio em Portugal e no Mundo”

SRSCRA-02 MONITORIZAÇÃO DA  ADMISSÃOMONITORIZAÇÃO DA  ADMISSÃOMONITORIZAÇÃO DA  ADMISSÃOMONITORIZAÇÃO DA  ADMISSÃO

Produção de elementos estatísticos sobre a Admissão

SRSCRA-03 SISTEMA DE ADMISSÃOSISTEMA DE ADMISSÃOSISTEMA DE ADMISSÃOSISTEMA DE ADMISSÃO

Proposta de alteração do Sistema de Admissão

Participação no processo de alteração do RI

Implementação de novo modelo de fichas de inscrição

Optimização de procedimentos – contrato de estágio

SRSCRA-04 FORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONALFORMAÇÃO PROFISSIONAL

Formação Profissional

SRSCRA-05 PROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIAPROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIAPROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIAPROVA DE ESTATUTO E DEONTOLOGIA

Organização das PVCED
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SRSCRD DISCIPLINA

No âmbito disciplinar o CRDS recepcionou 40 novas queixas, das quais resultaram na abertura de 29 
processos de inquérito, 3 processos de tentativa de conciliação e 8 processos disciplinares.

No mesmo período, foram convertidos em processo disciplinar 10 processos e 3 processos de 
inquérito foram arquivados.

Foram proferidos 10 acórdãos, de onde resultaram 5 penas de advertência, 2 penas de censura, 1 
arquivamento, 1 absolvição e 1 pena de suspensão.

No âmbito de processos em curso, o CRDS realizou 75 inquirições a partes e testemunhas.
Estão a correr 62 processos, dos quais 19 são disciplinares, 42 de inquérito e 1 de tentativa de 

conciliação.
Foi criada uma bolsa de relatores externos ao Conselho, composta por 10 elementos.

O Presidente do CDRS participou em vários grupos de trabalho, com incidência especial nas matérias 

relacionadas com a Regulação da Profissão.

O gabinete de apoio à Disciplina, constituído por uma jurista e por uma funcionária administrativa, 
ambas em tempo integral, prestaram apoio ao desempenho das funções quotidianas do CRDS.

Iniciaram-se os trabalhos de revisão do Regulamento de Deontologia, em colaboração com o 

Conselho Nacional de Disciplina.

Os membros eleitos e juristas do CRDS, bem como os membros integrantes da bolsa de relatores 
externos frequentaram as formações de Deontologia e Mediação de Conflitos.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRSCRD CONSELHO REGIONAL DE DISCIPLINA

SRSCRD-00 ORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNAORGANIZAÇÃO INTERNA

Gabinete de Apoio à Disciplina

Atendimento/Apoio e Actualização das diversas funções 
para o normal funcionamento do CRDS

SRSCRD-01 COMUNICAÇÃO INTERNACOMUNICAÇÃO INTERNACOMUNICAÇÃO INTERNACOMUNICAÇÃO INTERNA

Participação em vários trabalhos de grupo

SRSCRD-02 PROCESSOSPROCESSOSPROCESSOSPROCESSOS

Tratamento dos processos em curso

SRSCRD-04 BOLSA DE RELATORES EXTERNOSBOLSA DE RELATORES EXTERNOSBOLSA DE RELATORES EXTERNOSBOLSA DE RELATORES EXTERNOS

Criação de Bolsa

SRSCRD-05 REVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAREVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAREVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIAREVISÃO DO REGULAMENTO DE DEONTOLOGIA

Reuniões de trabalho

SRSCRD-08 FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO

Formação com Juristas, Eleitos e Relatores externos
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SRSDN DELEGAÇÕES E NÚCLEOS

DELEGAÇÕES

Face às necessidades, identificadas no PA 2011 - redefinir, enquadrar e potenciar o papel das 
Delegações e Núcleos, quanto às reais competências de cada uma destas extensões -, de forma a 

definir as suas formas de funcionamento, desenvolveu-se o seguinte trabalho:

- análise geográfica das estruturas e sua abrangência territorial;

- definição de competências;

- análise económica das estruturas existentes;

- definição do sistema de financiamento.

No primeiro semestre de 2011, procedeu-se ao reconhecimento no terreno, das estruturas e 
respectivas Direcções, analisando as actividades desenvolvidas nos últimos dois anos por cada uma 

destas extensões. Na visita da Presidência do CDRS às Delegações, foi apresentado aos membros o 
PA 2011 da OA-SRS. Foi  igualmente discutida com as comissões de acompanhamento das 

Delegações dos Açores, Madeira, Portalegre, Leiria e Castelo Branco e com a Direcção ainda efectiva 
da Delegação do Algarve, a necessidade de enquadramento destas estruturas no âmbito do novo 

projecto da OA-SRS.

Na sequência desta actividade, foi posteriormente produzido e implementado o novo documento das 
"Normas de Criação e Funcionamento das Delegações e Núcleos".

Este documento permitiu explicitar a vontade de definição de intervenção das extensões. Esta 

diferenciação, que nos mandatos anteriores não estava definida nem implementada, permitiu clarificar 
as reais competências das Delegações e definir o âmbito de existência e actuação dos Núcleos.

NÚCLEOS

 A extinção de todos os Núcleos, que até a data eram estruturas fixas, pouco flexíveis e, em alguns 
casos, pouco operativas, permitiu a preparação e lançamento do primeiro “Concurso Anual de 

Criação de Núcleos”, de forma a alargar o acesso a todos os membros efectivos. Desta forma o 
investimento anual  para os Núcleos foi  destinado a projectos individuais ou colectivos de arquitectos, 

democratizando o acesso através do concursamento.
O “Concurso Anual de Criação de Núcleos - 2012”, lançado no princípio de Agosto, divulgado em 

todos os meios de divulgação da OA-SRS, terminou em Outubro de 2011, sem que tenham sido 
recepcionadas candidaturas.
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CÓDIGO ÁREAS DE ACTIVIDADE - PROJECTOS Por iniciar Em curso Concluído

SRSDEL DELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOSDELEGAÇÕES E NÚCLEOS

Honorários Projecto Delegação do Algarve

Taxas de Licenciamento nova Sede

COORDENAÇÃOCOORDENAÇÃOCOORDENAÇÃOCOORDENAÇÃO

Viagens de coordenação

Reuniões Delegação e Núcleos
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III. CONCLUSÃO

O presente documento resume as actividades por cada área de actuação da OA-SRS. 
Enquadradas numa estratégia para o triénio em curso, algumas destas actividades são resultado de 

um trabalho continuado, que frequentemente originam Grupos de Trabalho potenciando a discussão 
em torno de temas considerados prioritários para a defesa da classe. Noutras situações, o trabalho 

não tem visibilidade para o exterior, mas consiste na organização interna, na implementação de uma 
metodologia de trabalho célere e eficaz, na gestão de recursos financeiros e humanos, com vista a 

melhor servir os arquitectos no seu quotidiano e na defesa da classe e da profissão.

Para o futuro, a ambição mantém-se e, mais do que nunca, a colaboração de todos, arquitectos e 
sociedade em geral, torna-se indispensável e imperativa para o sucesso da concretização da 

Estratégia proposta.
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