Taxas e
Emolumentos
da Ordem dos
Arquitectos
Declarações
Declaração para fins específicos - 10,00€

Certidões
Certidão de inscrição por acto profissional -Gratuito
Certidão de registo de autoria de trabalhos profissionais - 10,00€
Certidão para fins específicos - 10,00€
Certidão para fins específicos para obtenção de emprego Gratuito
Certidão de título de especialidade - 10,00€
Certidão de inscrição de sociedades de profissionais – incluída no
procedimento de inscrição da sociedade.

Certificação / coordenador de projecto,
director de obra, director de fiscalização de
obra, técnico responsável pela execução da
obra e demais competências previstas na Lei
40/2015 de 1 de Junho e Lei 41/2015 de 3 de
Junho.
Avaliação curricular - 50,00€
Reavaliação curricular (a pedido do membro) - 50,00€

Serviços de apoio à prática profissional
Emissão de parecer, via correio electrónico, solicitado pelos
membros da OA - Gratuito
Emissão de parecer, em suporte físico, solicitado pelos membros
da OA - 40,00€
Emissão de parecer solicitado pelos Tribunais, Ministério Público,
Entidades Públicas ou Particulares - 100,00€ / hora *
Emissão de parecer com análise de processo, solicitado pelos
Tribunais, Ministério Público, Entidades Públicas ou Particulares 100,00€ / hora *

Primeiro atendimento presencial anual de apoio jurídico - Gratuito
Segundo e seguintes atendimentos presenciais anuais de apoio
jurídico - 15,00€
Primeiro e segundo atendimentos presenciais anuais de apoio
jurídico para membros inscritos na OA há menos de 5 anos Gratuito
Terceiro e seguintes atendimentos presenciais anuais de apoio
jurídico para membros inscritos na OA há menos de 5 anos 15,00€
Processo Disciplinar - Gratuito
Valor hora despendida em Processo de Mediação - 40,00€ / hora

Sociedades de Profissionais de Arquitectura

* Os pareceres solicitados pelos Tribunais, Ministério Público, Entidades Públicas ou
Particulares estão sujeitos à aprovação prévia de orçamento e ao pagamento de 50% com a
adjudicação e 50% com a entrega do parecer.

Apreciação do projecto de contrato de sociedade - 200,00€
Inscrição de sociedades de profissionais de arquitectos por
comunicação prévia / Certidão - 95,00€
Inscrição de organização associativa de arquitectos ou
profissionais equiparados constituída na EU ou EEE / Certidão 295,00€
Inscrição de representação permanente em território português /
Certidão - 295,00€
Pedido de cancelamento ou suspensão de inscrição - 50,00€
Registo de outras sociedades prestadoras de serviços de
arquitectura (artigo 49º do Estatuto) - 50,00€
Pedido de cancelamento de registo - 50,00€

Serviços do Conselho de Disciplina Regional

Bolsa de Peritos

Pedido de consulta de processos - Gratuito
Levantamento de processos arquivados - preço igual ao tabelado
por cada fotocópia simples.
Confiança de processos (de acordo com o nº 2 do artº 44º do
Regulamento de Deontologia e Procedimento Disciplinar) - preço
igual ao tabelado por cada fotocópia simples.
Certidão no âmbito do procedimento disciplinar (por página A4) 2,00€

Fotocópias e impressões
Para membros da OA - 0,10€ (A4) / 0,20€ (A3)
Para o público em geral - 0,15€ (A4) / 0,30€ (A3)
Digitalizações - gratuito
Fotocópias autenticadas (por página A4) - 1,00€

Outros serviços
Cartão Protocolo / 2ª via - 10,00€
Certificado de formação profissional - disponibilizado no Portal
dos Arquitectos ou na secretaria (gratuito), ou envio pelo correio
(custos de expedição a cargo do formando)

Inscrições
Inscrição no Estágio (artº 2º, ponto 4, do anexo I do RI) - 200,00€
Inscrição como membro efectivo (números 1 e 2 do artº 5º do EOA)
na OA - 95,00€
Inscrição com verificação da experiência profissional / avaliação
curricular (número 2, alínea c), do artº 2º do RI) - 200,00€
Pedido de suspensão da inscrição - 10,00 €*
Pedido de termo de suspensão da inscrição - 10,00€ *
* Os membros estagiários que pedirem a suspensão do estágio, de acordo com o artigo 8º,
nº 7 do Estatuto, estão isentos de pagar a respectiva taxa.

Avaliação curricular - 50,00€
Inscrição e registo - 10,00€
Reavaliação curricular (a pedido do membro) - 50,00€

Inscrição nos Colégios
Avaliação curricular - 50,00€
Inscrição e registo - 10,00€
Reavaliação curricular (a pedido do membro) - 50,00€

Atribuição do Título de Especialidade
Apreciação da candidatura - 200,00€
Atribuição do título - 95,00€

Acesso online de imagens das coleções dos
arquivos da OA (Site OAPIX)
Membros e estudantes (para fins não comerciais) - 10,00€
Administração Central, Local ou Regional (para fins não
comerciais) - 35,00€
Inserção na Internet e sites web - 140,00€ / ano
Para fins comerciais – sob consulta
(Os valores dizem respeito a cada imagem e são válidos para todas as reproduções)

Sem prejuízo das normas previstas no Estatuto e demais regulamentos, os valores devidos à
OA deverão ser pagos no momento da requisição dos serviços, com exceção dos referentes
aos pareceres solicitados pelos Tribunais, Ministério Público, Entidades Públicas ou
Particulares, que serão pagos 50% com a adjudicação e 50% com a entrega do parecer.
[Tabela aprovada na 11ª reunião do Conselho Nacional de Delegados, 6 de Maio de 2016]

