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DIÁRIO
27 DE SETEMBRO
Conversa dos alunos do Colégio Luso Internacional de Braga com o
arquitecto António Coutinhas, autor do projecto das instalações do
CLIB, onde estes puderam ouvir do arquitecto como foi desenvolvida
a ideia do projecto e colocar perguntas acerca da sua profissão.

30 DE SETEMBRO
No esforço contínuo que o Núcleo de Braga tem vindo a encetar para
um maior reconhecimento e valorização dos seus membros, decorreu
uma palestra sobre a estrutura de Bracara Augusta e a importância
da reinserção do património histórico-arqueológico através da
Arquitectura. Sob a égide da Dra Maria José Carvalho Sousa,
Conservadora do Museu Regional de Arqueologia D. Diogo de Sousa,
procedeu-se ainda a uma visita guiada pela cidade aos diferentes
sítios arqueológicos; Vila Romana existente no supra citado Museu,
onde foi possível a observação de um mosaico do período romano em
fase de restauro, visita às Termas Romanas e observação da Cloaca
Romana existente na Bibliopolis. Nestes locais os participantes pude-
ram observar e debater as dificuldades inerentes à reinserção de ves-
tígios arqueológicos em contextos arquitectónicos actuais. Foram
visitadas as frigideiras do Cantinho e a Fonte do Ídolo, local arqueoló-
gico totalmente recuperado e reintegrado, onde a Arquitectura e a
Arqueologia se encontram num projecto de Paula Silva (IPPAR), onde
estão bem explícitas as directrizes e objectivos a alcançar no que se
refere a este tipo de projectos. A 3 de Outubro uma “Conversa de
Arquitecto”, com a arquitecta Paula Silva, sobre a sua tese de
Mestrado acerca das Termas Romanas da Cividade em Braga, deu
continuidade a esta visita.

CENTRO CULTURAL DE BELÉM
2 DE OUTUBRO

O ARQUITECTO E O FUTURO
PENSAR AS PROFISSÕES DO DESENHO
11 DE OUTUBRO, SEDE NACIONAL
Com o auditório da sede nacional cheio, o colóquio “A Arquitectura, a
Cidade e o “Outro”, a pretexto do lançamento de dois livros de Pedro
Brandão, proporcionou uma interessante reflexão sobre o futuro da
profissão de arquitecto. Participaram Antoni Remesar (Universidade
de Barcelona), Nuno Portas, Fernando Nunes da Silva (IST), Manuel
Vilaverde Cabral (ICS) e a Presidente da Ordem, Helena Roseta. 
Os livros são resultado de um recente doutoramento na
Universidade de Barcelona, um processo que, como referiu o autor,
teve como antecedente longínquo a reflexão sobre a profissão que
nos anos 90 e na Ordem (então Associação dos Arquitectos
Portugueses) se desenvolveu. A sua intervenção ofereceu um pano-
rama do leque alargado de assuntos cobertos pela investigação,
desde os paradigmas profissionais, a ética (responsabilidade e con-
vicção), a questão urbana e o espaço público, e a proposta de uma
agenda, ou “démarche”, da interdisciplinaridade ou do trabalho de
colaboração entre as “profissões do desenho”.
O editor, Livros Horizonte, patrocinou o Colóquio e contou com o
apoio da livraria A+A no lançamento das edições.
A Cidade Entre Desenhos – profissões do Desenho, Ética e
Interdisciplinaridade (€24,80)
O Arquitecto e outras Imperfeições – Ética e Prospectiva da
Profissão (€27,30)

A ÁRVORE OU A CASA, 
QUAL ARQUITECTURA?
Habitações de todo o mundo, de um tipi norte-americano até ao
arranha-céus, em equilíbrio sobre uma robusta árvore observadas do
chão por uma mulher e um homem – a forma como Alain Corbel, pre-
miado ilustrador francês,  retratou a arquitectura como uma lingua-
gem universal ao serviço de todos – foi a imagem das Comemorações
do Dia Mundial da Arquitectura 2006, que ao longo do mês de Outubro
tiveram lugar um pouco por todo o país. Para os que não tiveram
oportunidade de participar, em todas ou alguma dessas iniciativas,
fazemos o balanço deste Outubro muito preenchido.
A Ordem assinalou o Dia Mundial da Arquitectura, 2 de Outubro, com
uma sessão solene no Centro Cultural de Belém, presidida pelo Dr.
António Mega Ferreira, com a presença,  entre outros, da Ministra da
Cultura, Prof. Dra Isabel Pires de Lima, do Presidente da Fundação
Calouste Gulbenkian, Dr Rui Vilar, do Director da DGOTDU, em repre-
sentação do MAOT, Arq. Vítor Campos, onde foram entregues os títu-
los de membros honorários a cinco arquitectos que falam a mesma
língua – o português – e que dispersos pelo mundo comunicam atra-
vés uma linguagem universal – a arquitectura: Bruno de Sousa,
Francisco Castro Rodrigues, José Silva Maneiras, José Forjaz e Vasco
Vieira da Costa (a título póstumo). Foi também homenageado Vítor
Palla. Nessa mesma sessão foram publicamente apresentados os
Provedores da Arquitectura e o Provedor do Estagiário, respectiva-
mente Francisco Silva Dias e João Marques. Para encerrar o Dia foi
inaugurada, com presença de várias centenas de pessoas, a exposi-
ção “Habitar Portugal 2003/ 2005”.
O dia 2, da Arquitectura conforme estabelecido pela UIA e do Habitat
de acordo com a ONU, foi assinalado não só pela Ordem mas também
pelo Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território, que com
a participação de outros Ministérios apresentou os novos programas
para a habitação.
No dia 4, no auditório da sede da Ordem perante uma sala cheia,
uma mesa redonda reuniu os homenageados deste ano – Bruno

de Sousa, Castro Rodrigues, José Maneiras e José Forjaz – a
Manuel Vicente que, com moderação de José Manuel Fernandes,
debateram a ideia da Arquitectura como linguagem universal.
Outros momentos de diálogo, debate e reflexão ocuparam este
longo Dia: no dia 11, Pedro Brandão, Presidente da AAP entre 1993
e 1995, a propósito da publicação de dois livros da sua autoria jun-
tou um ilustre conjunto de amigos – entre eles Helena Roseta,
Nuno Portas e Fernando Nunes da Silva – para reflectirem “A
arquitectura, a cidade e o todo”; a 12 e 13, em Guimarães, num
seminário organizado pelo Departamento de Arquitectura da
Universidade do Minho (DAUM) e a Dafne Editora debateu-se
“Para que serve a Arquitectura”; duas tertúlias, sob o tema
“Lisboa e as cidades da minha vida” reuniram em animada conver-
sa; outra sessão, em destaque neste boletim, teve lugar em Angra
do Heroísmo, onde a pretexto da apresentação da exposição “Em
busca da  Arquitectura do Século XX” se debateu o futuro da
Estalagem da Serreta.
No campo das publicações estas comemorações foram marcadas
pela apresentação pública do projecto de investigação “Arquitecturas
de Papel”, da FAUTL, coordenado pela Dra Marieta Dá Mesquita, que
irá disponibilizar on-line a revista “Arquitectura Portugueza”, pelo lan-
çamento do livro “22 Casas – Eduardo Souto Moura” em Guimarães
(DAUM) – onde foi apresentada a exposição do mesmo nome – e
“Uma Ideia para a Covilhã, Nuno Teotónio Pereira, Candidatura ao
Prémio Sir Patrick Abercrombie UIA 2005”. Merecem ser salientados,
por prometerem continuidade, dois fanzines de iniciativa “local”, o
“Papel de parede” do Núcleo do Médio Tejo e o “Alçapão” da
Delegação de Portalegre.
Para concluir este breve registo do ocorrido, não poderá deixar de ser
mencionado que diversos núcleos e delegações organizaram iniciati-
vas próprias, como os já referidos Açores, Médio Tejo e Portalegre,
mas também Braga.
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Caro Nuno, 
Não estive presente na sessão do passado
dia 24, na nossa Ordem, pela qual simultane-
amente com o livro lançado se quis realçar o
mérito profissional que ao longo de uma já
vasta carreira as suas obras demonstram. A
recente candidatura ao Prémio “Sir Robert
Matthew” da UIA, promovida pela OA, repre-
senta o reconhecimento pela generalidade
da classe da sua competência a nível interna-
cional, neste caso e pelo âmbito do prémio,
para a criação de ambientes de qualidade na
organização física dos aglomerados popula-
cionais. Esse é um aspecto da sua actuação.
Outro é a sua atitude na concepção dos pró-
prios edifícios, não só quanto à qualidade
com que os valoriza plasticamente mas tam-
bém na preocupação de como eles satisfa-
zem, ou não, os seus utentes.
Já não sendo eu  novo, da minha própria
vivência nos idos de 50-60 destaco:

— um inquérito, em que participei, às famí-
lias moradoras no edifício da Soda Póvoa, em
Santa Iría, mandado fazer por si como pro-
jectista interessado na aferição da adequa-
ção das suas propostas;
— a visita por um grupo de estudantes da
ESBAL em que eu me integrava, guiada por si
e pelo Bartolomeu Costa Cabral, ao Bloco das
Águas Livres, então obra recente mas já um
marco no panorama da época (posterior-
mente Prémio da Fundação Gulbenkian): a
inovação na ultrapassagem da racionalidade
por vezes tornada retórica formal deixou-me
sensibilizado;
— o ambiente que tive o prazer de desfrutar
no atelier II da Rua da Alegria: o acompanha-
mento do trabalho dos colaboradores efec-
tuado com sentido didáctico mas sempre
com afabilidade;
— mais um caso de inovação mas desta vez
sobretudo quanto à linguagem formal

escolhida para a inserção no local: o
“Franjinhas” com toda a polémica e agitação
do statu quo que na altura saudavelmente
este edifício gerou “por anti-urbano” (poste-
riormente Prémio Valmor).
Há um outro aspecto da sua actuação que
muito prezo, por coincidência ligado ao
“Franjinhas”: possivelmente muitos jovens
colegas desconhecem que parte da concepção
desse edifício foi por si desenvolvida na prisão
(e não foi a única vez que lá esteve) em resulta-
do da sua coerência com um elevado sentido
de cidadania que não podia deixar de reagir às
condições de repressão política da altura. 
É, pois, ao salientar da sua personalidade as
duas vertentes de profissional altamente
competente e de cidadão responsável, que
quero aqui manifestar o meu testemunho de
respeito ao Homem exemplar.
Com amizade,
HELDER ALMEIDA

UM HOMEM, NUNO TEOTÓNIO PEREIRA 24 DE OUTUBRO, SEDE NACIONAL
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A SUL

ELEIÇÕES EM
DELEGAÇÕES 
E NÚCLEO
ADIAMENTO
O ACTO ELEITORAL
PREVISTO PARA 18
DE DEZEMBRO,
PARA AS
DELEGAÇÕES DOS
AÇORES, MADEIRA,
LEIRIA E CASTELO
BRANCO, 
A DELEGAÇÃO DE
PORTALEGRE E O
NÚCLEO DO LITORAL
ALENTEJANO, NÃO
SE IRÁ REALIZAR. 
O ATRASO
VERIFICADO NA
EXPEDIÇÃO DO
BOLETIM ANTERIOR
IMPOSSIBILITOU 
A DIVULGAÇÃO
ATEMPADA DO
CALENDÁRIO. O
NOVO CALENDÁRIO
ELEITORAL SERÁ
PUBLICADO NA
PRÓXIMA EDIÇÃO. 
ESTAS ESTRUTURAS
DA SRS
REPRESENTAM 786
ARQUITECTOS: 
100 NOS AÇORES; 
236 NA MADEIRA;
276, EM LEIRIA; 
60 EM CASTELO
BRANCO; 
58 EM PORTALEGRE,
E 56 NO LITORAL
ALENTEJANO.
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EXPOSIÇÃO IAPXX
PROPORCIONA DEBATE
O FUTURO DA ESTALAGEM 
DA SERRETA

No âmbito do plano nacional de
itinerância desenvolvido pela
Ordem, a exposição IAPXX –
Inquérito à Arquitectura do Século
XX em Portugal esteve patente
entre 14 e 29 de Outubro, no Museu
de Angra do Heroísmo, numa
iniciativa conjunta do IAC –
Instituto Açoriano de Cultura – e da
Delegação dos Açores da Ordem.
Na ocasião da inauguração da
exposição e do lançamento do livro
IAPXX, uma mesa-redonda sobre o
tema «A Estalagem da Serreta e a
sua função no século XXI» contou
com a presença dos arquitectos
Helena Roseta e João Maia Macedo
(coordenador da equipa IAPXX-
Açores), dos Prof. Rafael Barcelos, 
Dr. Fernando Fagundes Vieira e do
empresário João Paim, com
moderação a cargo do Presidente 
da Direcção do IAC, Dr Jorge A. Paulus
Bruno. 

Esta mesa-redonda enquadra-se 
nos objectivos do IAPXX, que prevê 
a definição de estratégias e
mecanismos para o conhecimento 
do património arquitectónico
construído em Portugal durante 
o século XX, tornando-o matéria
acessível ao público em geral, e para
a promoção da sua salvaguarda. No
debate foi colocada a hipótese de se
vir a lançar, com o apoio da Ordem,
um concurso de ideias para dar uma
nova vida à estalagem da Serreta,
hoje vandalizada e ameaçada de
destruição, apesar de tratar-se de
uma obra prima de João Correia
Rebelo.

BAR
SEDE NACIONAL
Na sequência do concurso para
exploração do Bar na sede nacional
foi seleccionada a empresa «Solnutri
– Restaurantes e Alimentação, Lda» .
Inaugurou a prestação de serviços no
dia 23 de Outubro e o horário de
funcionamento estende-se das 10 
às 18 horas, nos dias úteis. 

TABELA DE PAGAMENTOS
2006
Com a entrada em vigor do
Regulamento de Inscrição, 
no dia 2 de Outubro, foram fixados
os valores das taxas a cobrar 
pelas Secretarias da Ordem, 
como segue:
Inscrição (n.º 5, Art.º 8.º do RI) – €95
Inscrição temporária 
(n.º 6, Art.º 8.º do RI) – €295
Renovação Anual da inscrição
temporária – €200
Estágio (n.º 1, Art.º 8.º do RI) – €200
Verificação de experiência
profissional (n.º 4, Art.º 8.º do RI) –
€200
Acções de Formação 
(n.º 2, Art.º 8.º do RI) – a definir
Quota Anual – €190
Para efeitos de credenciação
profissional dos arquitectos 
e ao abrigo do Regulamento 
de Certidões
(www.ordemdosarquitectos.pt / 
A Ordem / Regulamentos /
Regulamento de Certidões)
mantêm-se as taxas de emissão
das Certidões:
Certidão Anual (Art.º 4.º) – €50
Certidão para fins específicos 
(Art.º 6.º) – €10
Certidão para efeitos de obtenção
de emprego – Gratuita
Emissão de 2.ª via de Certidão  
– €10

ASSEMBLEIA REGIONAL DO SUL
27 DE NOVEMBRO DE 2006, 20H30
Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Regional do Sul da Ordem dos
Arquitectos para reunir em Assembleia Ordinária na Sede da Ordem, Edifício Banhos de
São Paulo, Travessa do Carvalho 23, em Lisboa, no dia 27 de Novembro de 2006, pelas
20h30, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
Ponto 1 - Aprovação de Actas;
Ponto 2 - Apreciação do Plano de Actividades para 2007;
Ponto 3 - Trienal de Arquitectura de Lisboa.
Os elementos de informação, legalmente exigíveis, encontram-se à disposição 
dos interessados na Secretaria da Secção Regional do Sul, durante as horas normais 
de expediente, desde o dia 3 de Novembro de 2006. 
Se à hora marcada não estiver presente, pelo menos, metade dos membros efectivos, 
a reunião terá início uma hora depois, com a presença de qualquer número de membros.
Lisboa, 20 de Outubro de 2006 / Victor Manuel Mestre de Oliveira / Presidente da Mesa da Assembleia Regional do Sul

DIREITO DE OPÇÃO 

PARA CONCLUIR  
O PROCESSO DE
INSCRIÇÃO NA ORDEM
Os membros estagiários da Ordem
cujo processo de admissão
estivesse em curso na data da
entrada em vigor do Regulamento
de Inscrição – 2 de Outubro 2006 –
tiveram o direito de optar por
concluir o processo ao abrigo do
Regulamento de Admissão ou
segundo o regulamento actual.
Por deliberação do plenário do
Conselho Directivo Nacional, de 12
de Setembro de 2006, o estágio e as
acções de formação já realizados no
âmbito de anteriores regimes de
admissão são equiparados para
efeitos do novo Regulamento de
Inscrição, não havendo lugar à
repetição dos mesmos, nem à
devolução de taxas já liquidadas. 
Para o exercício do direito de opção,
entre o enquadramento no anterior
Regulamento de Admissão (RA), de
17 de Novembro de 2004, ou ao
abrigo do novo Regulamento de
Inscrição (RI), de 2 de Outubro de
2006, foi enviada informação a
todos os estagiários através de um
ofício a que foi anexo uma
declaração a devolver à Secção
Regional da sua área de residência.
A declaração foi recebida até 31 de
Outubro.

PARA RESPONDER 
EM TRIBUNAL
A sociedade de advogados A. M.
Pereira, Sáragga Leal Oliveira
Martins, Júdice e Associados
(PLMJ), nas pessoas dos Senhores
Dr.s Teresa de Melo Ribeiro,
Manuela Tavares Morais e José
Miguel Júdice, representa a Ordem
no âmbito dos processos a decorrer
nos Tribunais Administrativos
relativos ao processo de admissão.

AS JORNADAS 
DA HABITAÇÃO
UM DIREITO
FUNDAMENTAL
Estão previstas decorrer, em
Janeiro, as 1.as Jornadas da
Habitação, organizadas
conjuntamente pela Plataforma
Artigo 65, o Conselho Directivo
Nacional da Ordem dos Arquitectos
e a Câmara Municipal de Lisboa,
que irão consistir num conjunto de
conferências, num ciclo de cinema
documental e numa exposição. 
Para além do conjunto de cidadãos
e associações, das quais faz parte 
a Ordem dos Arquitectos, que
decidiram constituir a Plataforma
Artigo 65 – para defender o direito
à habitação consagrado no Artigo
65.º da Constituição da República
Portuguesa – espera-se a
participação nestas Jornadas de
diversas entidades, entre as quais
a Secretaria de Estado do
Ordenamento do Território e das
Cidades, o Instituto Nacional da
Habitação, a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo
ou a Câmara Municipal de Lisboa, e
variadas personalidades, entre as
quais a Dra Maria José Nogueira
Pinto, a arquitecta Helena Roseta,
o arquitecto Nuno Teotónio
Pereira, o cineasta Rui Simões ou a
jornalista Diana Andringa. 
O objectivo destas 1.as Jornadas,
para além de uma reflexão em
torno do Direito à Habitação,
procura iniciar a discussão sobre a
construção de uma futura Lei
Quadro que enquadre este direito
fundamental.
Para mais informações consultar
www.plataformaartigo65.org 
ou contactar
plataformaartigo65@gmail.com

CONVOCATÓRIA

GRANDE PATROCINADOR DAS COMEMORAÇÕES DMA’06
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MÉDIO TEJO E PORTALEGRE LANÇAM PUBLICAÇÕES 
2 E 7 DE OUTUBRO
O Núcleo do Médio Tejo e a Delegação de Portalegre celebraram
o Dia Mundial da Arquitectura com o lançamento de publicações:
«PapelParede» tem 16 páginas a preto e branco com capa e con-
tracapa a cores, uma tiragem de mil exemplares e dedica o núme-
ro zero ao tema do «não lugar»; «Alçapão», o fanzine de
Portalegre, apresenta-se com 48 páginas e 500 exemplares.
«PapelParede» deverá ser trimestral; «Alçapão» é um fanzine: sai
quando tiver de sair. 
PapelParede, Núcleo do Médio Tejo
n.mediotejo@oasrs.org / www.oamediotejo.org
Alçapão – fanzine de arquitectura dura, Delegação de Portalegre
aqui.jas@sapo.pt

REUNIÃO DE OBRA [NORTE] #004 
HABITAÇÃO COLECTIVA 
30 DE OUTUBRO > 14 DE JANEIRO 2007
A partir da Cooperativa das Águas Férreas, Bouça, 
da autoria de Álvaro Siza Vieira com António Madureira
Museu dos Transportes e Comunicações, Alfândega, Porto
Dias úteis, das 10 às 18h | Sábado e Domingo, das 15 às 19h
Encerra às Segundas
Entrada Livre

Embora a questão da Habitação Colectiva pareça resolvida, num
país em que a oferta imobiliária excede a procura, os modelos
correntes, a banalização das tipologias e pobreza de expressão
formal (quando não por excesso…), e a própria crise do negócio
imobiliário, indicam que o nosso país carece urgentemente de
repensar este modelo.
A experiência pública de carácter social e de intenso envolvimen-
to de moradores e projectistas, do período pós-25 de Abril de
1974, apesar de fortemente ideologizada, pode constituir uma
referência séria para propostas alternativas adequadas às condi-
ções do presente, e voltar a abrir “um vasto campo e urgente de
projecto, fundamentado na participação directa e diversificada
das populações.”
O conjunto habitacional da Bouça, no Porto, interrompido a meio
do processo, em 1977, só viria a ser completado quase 30 anos
depois, em Abril deste ano, com a conclusão do conjunto de 128
fogos.

PRÉMIO FERNANDO TÁVORA 2006
30 DE OUTUBRO
CONFERÊNCIA «VIAGEM AO ESPAÇO DOMÉSTICO E ÀS CIDADES
DA BURGUESIA DO FINAL DO SÉCULO XIX» pelo Arquitecto
Nelson Mota, vencedor da 1.ª edição do Prémio. 
Em homenagem ao arquitecto Fernando Távora, em memória da
sua figura que influenciou de gerações sucessivas de arquitec-
tos, pela sua actividade enquanto arquitecto e pedagogo, a OA-
SRN decidiu promover um prémio anual, de uma bolsa de viagem
destinado a todos os arquitectos inscritos na OA, para a melhor
proposta de viagem de investigação, a seleccionar por um júri
nomeado todos os anos para o efeito. 
A edição inaugural do Prémio Fernando Távora de 2005 teve
como Júri o Arquitecto José Bernardo Távora (presidente), o
Arquitecto Álvaro Siza Vieira, o Dr. Vasco Graça Moura, o
Arquitecto Manuel Mendes e a Arquitecta Teresa Novais, em
representação da OASRN. Este júri deliberou como vencedor da
1.ª edição o Arquitecto Nelson Jorge Amorim Mota. 
O Regulamento da 2.ª edição do Prémio Fernando Távora segue
como encarte nesta edição do Boletim.
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O recentemente publicado DL n.º 163/2006 tra-
duz-se num novo regime da acessibilidade aos
edifícios e estabelecimentos que recebem públi-
co, à via pública e aos edifícios habitacionais visan-
do a construção de um sistema global, coerente
em matéria de acessibilidades, susceptível de pro-
porcionar às pessoas com mobilidade condiciona-
da condições iguais às das restantes pessoas.
A mobilidade sem barreiras, quer nos espaços
públicos, quer nos espaços privados, está pre-
sente neste novo diploma que vem actualizar as
normas técnicas previstas no Decreto-Lei n.º
123/97, de 22 de Maio, e alargar o seu âmbito aos
edifícios habitacionais (acessos às habitações e
seus interiores), considerando, para além das
pessoas com deficiências, as pessoas com algum
tipo de condicionalismos físicos na sua interac-
ção com o ambiente construído, como as crian-
ças, os idosos, as pessoas que ficam temporaria-
mente incapacitadas, as grávidas, entre outros. 
Surgem novas regras técnicas aplicáveis ao
licenciamento e autorização, quer para lotea-
mentos, quer para edifícios habitacionais, com o
intuito de evitar a entrada de novas edificações
não acessíveis no parque edificado português.
Em conformidade com as novas regras, os pedi-
dos de licenciamento ou autorização de lotea-
mento, urbanização, construção, reconstrução
ou alteração de edificações devem ser indeferi-
dos quando não respeitem as condições de aces-
sibilidade exigíveis. Prevê-se que a instrução
destes pedidos deverá incluir “…um plano de
acessibilidades que apresente a rede de espaços

e equipamentos acessíveis bem como soluções
de detalhe métrico, técnico e construtivo, escla-
recendo as soluções adoptadas em matéria de
acessibilidade a pessoas com deficiência e mobi-
lidade condicionada…”.
Este novo regime introduz uma maior exigência
sempre que quaisquer excepções ao integral
cumprimento das normas técnicas sobre acessi-
bilidades sejam concedidas, nomeadamente
quando as obras necessárias à sua execução
sejam desproporcionadamente difíceis, requei-
ram a aplicação de meios económico-financeiros
desproporcionados ou não disponíveis, ou ainda
quando afectem sensivelmente o património
cultural ou histórico, cujas características mor-
fológicas, arquitectónicas e ambientais se pre-
tende preservar.
Para estas situações está prevista a obrigatorie-
dade de fundamentar tais excepções, a apensa-
ção da justificação ao processo e, adicionalmen-
te, a publicação em local próprio para o efeito.
As operações urbanísticas promovidas pela
Administração Pública, que não carecem, de
modo geral, de qualquer licença ou autorização,
são registadas na Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, devendo as entidades
administrativas que beneficiem desta isenção
declarar expressamente que foram cumpridas,
em tais operações, as normas legais e regula-
mentares aplicáveis, designadamente as normas
técnicas de acessibilidades. 
É, deste modo, garantida a responsabilização
dos diversos agentes que intervêm no decurso
das diversas operações urbanísticas, designada-
mente o projectista, o responsável técnico da
construção ou o dono da obra. 
A aplicação das normas técnicas ao edificado
existente é prevista com novos prazos, preven-

do-se ainda a aplicação gradual das normas aos
edifícios habitacionais. A adaptação às normas
técnicas das instalações, edifícios, estabeleci-
mentos, equipamentos e espaços circundantes
já existentes, deverá efectuar-se dentro de 10
anos, caso o início de construção seja anterior a
22 de Agosto de 1997, e dentro de 5 anos, caso o
início de construção seja posterior a 22 de
Agosto de 1997.
As instalações, edifícios, estabelecimentos, equi-
pamentos e espaços abrangentes que se encon-
trem em conformidade com o disposto no
Decreto-Lei n.º 123/97 estão isentos do cumpri-
mento das novas normas técnicas.
Está ainda consagrada a aplicação gradual, ao
longo de oito anos, das normas técnicas sobre a
acessibilidade, no que respeita às áreas privadas
dos fogos destinados à habitação de cada edifí-
cio, sempre com um mínimo de um fogo por edifí-
cio, e a, pelo menos, 12,5% do número total de
fogos no ano subsequente à entrada em vigor do
diploma. E de 25% a 87,5% do número total de
fogos, do 2.º ao 7.º ano, na razão de um acréscimo
de 12,5% do número total de fogos por cada ano. 
Após oito anos sobre a entrada em vigor deste
diploma e anos seguintes, as normas técnicas
sobre acessibilidades são aplicáveis à totalidade
dos fogos destinados a habitação de edifício cujo
projecto de licenciamento ou autorização seja
apresentado na respectiva câmara municipal.
Novo papel atribuído às ONG representativas dos
cidadãos com necessidades especiais. Outra
inovação importante introduzida pelo presente
decreto-lei consiste na atribuição de um papel
activo na defesa dos interesses acautelados aos
cidadãos com necessidades especiais e às ONG
representativas dos seus interesses. Podem,
assim, como parte interessada consultar proces-
sos nas câmaras municipais e intentar acções,
nos termos da lei da acção popular, visando
garantir o cumprimento das presentes normas
técnicas, por parte das entidades do Estado ou
dos particulares.
Está ainda previsto que a Direcção-Geral dos
Edifícios e Monumentos Nacionais procederá,
periodicamente, a um diagnóstico global do nível
de acessibilidade existente no edificado nacional.
A leitura deste artigo não dispensa a consulta ao
Decreto-Lei n.º 163/2006 de 8 de Agosto.
SUSANA MACHADO [PELOURO APOIO À PRÁTICA PROFISSIONAL–SRN]

ACÇÃO DE FORMAÇÃO 
ACESSIBILIDADE E DESIGN UNIVERSAL
6 > 7 DEZEMBRO 
LOCAL A DEFINIR

No final da acção os formandos deverão:
a) Dominar os conceitos de Acessibilidade e
Design Universal e estar conscientes da sua
importância enquanto, simultaneamente, critério
objectivo de qualidade do edificado e condição
para o pleno exercício de direitos constitucionais; 
b) Conhecer a legislação aplicável em matéria de
acessibilidade e de discriminação por via das
barreiras à acessibilidade, e compreender a res-
ponsabilidade profissional que resulta do quadro
legal e regulamentar;
c) Ser capazes de integrar na sua prática profis-
sional princípios e métodos de promoção da
Acessibilidade.
Serão abordados os seguintes temas:
a) Conceitos de Incapacidade, Acessibilidade e
Design Universal.
b) Legislação Aplicável e panorama europeu.
c) Princípios e metodologias básicas de promo-
ção da Acessibilidade.
d) Promoção da Acessibilidade e do Design
Universal na via pública, edifícios públicos e equi-
pamentos colectivos e na habitação.

Inscrição (IVA incluído) Membro da OA, Estagiário
ou Estudante, €96.80; Outros, €108.90.
N.º mínimo de formandos: 18. 
N.º máximo de formandos: 20
Arq. Sílvia Leiria Viegas / Tel. 213 241 140/77  

secretaria2@oasrs.org / www.oasrs.org  

LEGISLAÇÃO 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E
URBANISMO
Lei de Bases da Política de
Ordenamento do Território e de
Urbanismo – Lei n.º 48/98, de 11 de
Agosto.
Regime Jurídico dos Instrumentos de
Gestão Territorial – Decreto-Lei n.º
380/99, de 22 de Setembro.
Direito de participação procedimental
e de acção popular –  Lei n.º 83/95, de
31 de Agosto.

EDIFICAÇÃO
Regulamento Geral de Edificações
Urbanas (RGEU)
Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação – DL n.º 177/2001, de 4 de
Junho. Altera o Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro.
Port. n.º 1104/2001, de 17 de
Setembro. Actualiza, relativamente ao
ano de 2000, a relação das disposições
legais e regulamentares a observar
pelos técnicos responsáveis dos
projectos de obras e sua execução.
Port.  n.º 1111/2001, de 19 de
Setembro. Identifica os elementos
estatísticos referentes a operações

urbanísticas a serem remetidas pelas
câmaras municipais ao Instituto
Nacional de Estatística, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro.
Port. 1110/2001, de 19 de Setembro.
Determina quais os elementos que
devem instruir os pedidos de
informação prévia, de licenciamento e
de autorização referentes a todos os
tipos de operações urbanísticas.
Port. n.º 1136/2001, de 25 de
Setembro. Fixa os parâmetros para o
dimensionamento das áreas
destinadas a espaços verdes e de
utilização colectiva, infra-estruturas
viárias e equipamentos de utilização
colectiva.

(OBRA)
Port.  n.º 1108/2001, de 18 de
Setembro. Aprova os modelos de aviso
a fixar pelo titular de alvará de
licenciamento.
Port.  n.º 1106/2001, de 18 de
Setembro. Aprova os modelos dos
avisos para pedido de autorização para
operações urbanísticas específicas ou
promovidas pela administração
pública.
Port.  n.º 1107/2001, de 18 de
Setembro. Aprova os modelos de
alvarás de licenciamento ou

autorização de operações
urbanísticas.
Port.  n.º 1105/2001, de 18 de
Setembro. Regulamenta o pedido de
emissão de alvará de licenciamento.
Port. n.º 1109/2001, de 19 de
Setembro. Define os requisitos a que
se deve obedecer um livro de obra, a
conservar no local.

CÓDIGO CIVIL E DIREITO DE AUTOR 
Código Civil – Secção IV e VI,
“Construções e Edificações”  e
“Paredes e Muros de Meação”, Artigos
1360.º a 1375.º e Capítulo VI,
“Propriedade Horizontal”, Artigos
1414.º a 1438.º  
Código do Direito de Autor e dos
Direitos Conexos – DL n.º 63/85, de 14
de Março, com as alterações operadas
pela Lei n.º 45/85, de 17 de Setembro,
e DL n.º 114/91, de 3 de Setembro,
completado pelos Decreto-Lei n.º
252/94, de 20 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 327/97, de 27 de Novembro, e pela
Lei n.º 62/98, de 1 de Setembro.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
DL n.º 64/90, de 21 de Fevereiro.
Aprova o regime de protecção contra
riscos de incêndio em edifícios de
habitação.

D
E
D
A
e
r
h
1

E
E
D
A
C
d
p
n
P
1
d
D
R
E
E
1
D
R
C
(
4

NOVO REGIME SOBRE
ACESSIBILIDADE
DECRETO-LEI N.º 163/2006 DE 8 DE AGOSTO

HABILITAÇÕES E
RESPONSABILID
DO ARQUITECTO

EM FEVEREIRO DO PRÓXIMO ANO
ENTRARÁ EM VIGOR UM NOVO
REGIME SOBRE NORMAS DE 
ACESSIBILIDADE PARA OS EDIFÍCIOS 
E ESPAÇO PÚBLICO, INCLUINDO 
OS EDIFÍCIOS HABITACIONAIS

NO MOMENTO EM QUE O SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO, DAS OBRAS PÚBLICAS
DEBATE A “PROPOSTA DE REVISÃO DO DECRETO 73/73, DE 28 DE FEVEREIRO” ELAB
LEIS QUE ATRIBUEM OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES AOS ARQUITECTOS. (VER
DIRECTIVO NACIONAL)
A LISTAGEM DE LEGISLAÇÃO QUE APRESENTAMOS FOI  ELABORADA PELA SECÇÃO RE
DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O ESTÁGIO, DE ACORDO COM O REGULAMENTO 
PASSADO DIA 2 DE OUTUBRO. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL PRETENDE HABILITAR OS
NECESSÁRIOS PARA ENFRENTAR O DIA-A-DIA DA PRÁTICA, ISTO É, PRETENDE-SE QUE
CONHECIMENTO DAS REGRAS LEGAIS EXISTENTES E DA SUA APLICAÇÃO, EM COMPLE
DA ARQUITECTURA TUTELADA PELO PATRONO. 
OS ARQUITECTOS DEVERÃO SABER QUE ESTAS LEIS EXISTEM, PARA ALÉM DE OUTRAS
QUANDO NECESSÁRIO (CASO VERIFIQUE A AUSÊNCIA DE ALGUMA LEGISLAÇÃO QUE C
QUAL PARA CDN@ORDEMDOSARQUITECTOS.PT).
O TEXTO “TERMOS DE RESPONSABILIDADE: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO ARQUIT
CERTIFICAÇÃO, DA QUALIFICAÇÃO E DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADES – DOS “GE
COM A OA.
AS MUITO RECENTES LEGISLAÇÕES DA “ACESSIBILIDADE” E “NOVO REGIME DE ARRE
LEGISLATIVOS TECNICAMENTE EXIGENTES CUJA APLICAÇÃO EXIGIRÁ A PARTICIPAÇÃO
ABORDADAS. SE O PRIMEIRO É UM ALERTA PARA A RECENTE PUBLICAÇÃO E AS ALTER
SUA LEITURA; O SEGUNDO É UM AVISO DE ENTRADA EM APLICAÇÃO E COMO PROCEDE
PLANOS DE FORMAÇÃO CONTÍNUA, AS SECÇÕES REGIONAIS PROPÕEM INICIATIVAS Q
E CONHECER AS ALTERAÇÕES DO QUADRO LEGISLATIVO.  
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Teve início a 23 de Outubro, o processo de inscri-
ção dos arquitectos interessados em realizar vis-
torias para determinação do estado de conserva-
ção do edificado, no âmbito do Novo Regime de
Arrendamento Urbano (NRAU) - Decreto-Lei n.º
156/2006, de 8 de Agosto, que regulamenta a Lei
n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro.
Podem inscrever-se arquitectos com formação
acreditada em aplicação do "Método de
Avaliação do Estado de Conservação de Edificios"
(MAEC) e, excepcionalmente, nos próximos 12
meses todos aqueles que contem, pelo menos, 5
anos de experiência profissional.
Antecipando a publicação da Portaria que estabe-
lece os critérios de avaliação e os procedimentos
a seguir na aplicação do NRAU, são disponibiliza-
dos os procedimentos e as funcionalidades
necessárias aos senhorios, aos arrendatários e
aos técnicos – arquitectos e engenheiros – às
Comissões Arbitrais Municipais e aos serviços da
administração pública no âmbito do NRAU no
Portal da Habitação (www.portaldahabitacao.pt).
Através desta plataforma de integração on-line,
desenvolvida pelo Instituto Nacional de Habitação
(INH), será assegurada  a inscrição dos arquitec-
tos, a disponibilização das fichas de avaliação (por
download) aos técnicos designados por sorteio, a
imediata recepção dos pedidos e comunicações e
o contacto entre os vários intervenientes no pro-
cesso.

A impossibilidade de proceder à necessária for-
mação dos técnicos – arquitectos e engenheiros
– antes da entrada em vigor da lei, no passado
mês de Setembro, obrigou o Governo a estabele-
cer uma norma transitória que permite, durante
o primeiro ano de aplicação da lei, que técnicos
sem a necessária formação acreditada, desde
que possuam 5 anos de experiência profissional,
possam realizar vistorias para determinação do
nível e do coeficiente de conservação.
No dia 5 de Dezembro, a Ordem dos Arquitectos e
o INH, com o apoio do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, responsáveis pela definição do
MAEC, realizam uma sessão de esclarecimento
sobre o âmbito de aplicação da nova legislação, o
método de avaliação e as obrigações dos técnicos. 
Nos próximos meses irão ter lugar as acções de
formação para as quais  já há inúmeros inscritos.

Para mais informação, consultar:
www.portaldahabitacao.pt 
Lei n.º 6/ 2006, de 27 de Fevereiro;
Decreto-Lei n.º 156/2006, de 8 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 161/2006, de 8 de Agosto.

SEMINÁRIO A INTERVENÇÃO DOS
ARQUITECTOS NA DETERMINAÇÃO 
DO NÍVEL DE CONSERVAÇÃO 
DOS IMÓVEIS
5 DEZEMBRO 
AUDITÓRIO DO CENTRO DE CONGRESSOS DO LABORATÓRIO
NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL, LISBOA
O seminário tem como objectivo fomentar o
esclarecimento sob a forma de actuação dos
arquitectos na aplicação do Novo Regime do
Arrendamento Urbano bem como preparar os
arquitectos que pretendam exercer essas funções.
Num contexto onde o valor das rendas depende, entre
outros factores, da actuação dos arquitectos e dos
engenheiros com mais de cinco anos de inscrição nas
suas Ordens profissionais, propõe-se abordar não só
o enquadramento legal mas também o Método de
Avaliação do Estado de Conservação dos Edifícios
(MAEC). O seminário é organizado pela Secção
Regional Sul da Ordem dos Arquitectos e pelo
Instituto Nacional de Habitação, com o apoio do
Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

PROGRAMA 
09-9h30 Recepção aos participantes

09h30-10h Sessão de Abertura
Arq. Leonor Cintra Gomes, 
Presidente do Conselho Directivo 
Regional Sul; Eng. Teixeira Monteiro, 
Presidente do Instituto 
Nacional de Habitação (INH)

10-10h40 Sessão 1 – O Novo Regime de 
Arrendamento Urbano (NRAU)
Moderador: A indicar pela OA-SRS
Intervenções: Dr.ª Isabel Dias (INH) e 
Dr.ª Sara Quaresma (Convidada OA-SRS)

10h40-11h Intervalo para café
11-12h Sessão 2 – Apresentação do Método 

de Avaliação Estado 
de Conservação de Edifícios (MAEC)
Moderador: Eng. Hermano Vicente (INH); 
Intervenções: 
Eng. Vasconcelos Paiva (LNEC), 
Arq. João Pedro (LNEC) 
e Eng. António Vilhena (LNEC)

12-13h Debate
13-14h30 Almoço livre

14h30-16h10 Sessão 2 (cont.) – Apresentação 
do MAEC, incluindo a realização 
de um exercício prático 

16h10-16h50 Debate
16h50-17h10 Intervalo para café
17h10-17h30 Sessão 3 – A Ordem dos Arquitectos 

e os critérios  da intervenção no NRAU, 
em particular no MAEC
Moderador: Arq. Vasco Folha (INH)
Intervenção: Arq. João Afonso (OA-CDN)

17h30-18h Debate
18h Sessão de encerramento. 

Considerações Finais.

Inscrição (IVA incluído) Membro Estagiário, €25; 
Membro Efectivo, €35; Outros, €50. 
N.º máximo de inscrições 250 
Arq. Sílvia Leiria Viegas / Tel. 213 241 140/77 
secretaria2@oasrs.org  / www.oasrs.org

11 DEZEMBRO 
FUNDAÇÃO ENGENHEIRO ANTÓNIO DE ALMEIDA, PORTO
O seminário é organizado pela Secção Regional Norte
da Ordem dos Arquitectos e pelo Instituto Nacional de
Habitação, com o apoio do Laboratório Nacional de
Engenharia Civil.

Teresa Cálix / Bárbara Belo / Catarina Cadima

Tel. 222 074 250 / 51 / formacao@oasrn.org ou

global@oasrn.org

DESENHO UNIVERSAL 
E ACESSIBILIDADES
DL n.º 163/2006, de 8 de Agosto.
Aprova o regime de acessibilidade aos
edifícios e estabelecimentos que
recebem público, via pública e edifícios
habitacionais, revogando o DL n.º
123/97, de 22 de Maio.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
EM EDIFÍCIOS
Decreto-Lei n.º 78/2006, de 4 de Abril.
Aprova o Sistema Nacional de
Certificação Energética e da Qualidade
do Ar Interior nos Edifícios e transpõe
parcialmente para a ordem jurídica
nacional a Directiva n.º 2002/91/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de
16 de Dezembro, relativa ao
desempenho energético dos edifícios.
DL n.º 79/2006, de 4 de Abril. Aprova o
Regulamento dos Sistemas
Energéticos de Climatização em
Edifícios (RSECE). Revoga o DL n.º
118/98. 
DL n.º 80/2006, de 4 de Abril. Aprova o
Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios
(RCCTE). Revoga o Decreto-Lei n.º
40/90. 

RESÍDUOS
DL nº 178/2006, de 5 de Setembro.
Estabelece o regime geral da gestão de
resíduos, transpondo para a ordem
jurídica interna a Directiva n.º
2006/12/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 5 de Abril, e a Directiva
n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de
Dezembro.

RUÍDO
DL n.º 259/2002, de 23 de Novembro.
Altera o DL n.º 292/2000, de 14 de
Novembro, que aprova o Regulamento
Geral do Ruído.
DL n.º 76/2002, de 26 de Março. Aprova
o Regulamento das Emissões Sonoras
para o Ambiente do Equipamento para
Utilização no Exterior, transpondo para
o ordenamento jurídico interno a
Directiva n.º 2000/14/CEE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de
8 de Maio.

SEGURANÇA EM OBRA
DL n.º 41 821, de 11 de Agosto de 1958.
Regulamento de segurança no
trabalho da construção civil.
DL n.º 41 820, de 11 de Agosto de 1958.
Regulamento de segurança no
trabalho da construção civil
DL n.º 46 427, de 10 de Julho de 1965.
Regulamento de instalações

provisórias destinadas ao pessoal
empregado nas obras.
Directiva n.º 92/57/CEE, de 24 de
Junho. Estaleiros temporários ou
moveis.
DL n.º 273/2003, de 29 de Outubro.
Decreto Regulamentar n.º 251 
(Série I-A). Procede à revisão da
regulamentação das condições de
segurança e de saúde no trabalho em
estaleiros temporários ou móveis,
constante do Decreto-Lei n.º 155/95,
de 1 de Julho, mantendo as prescrições
mínimas de segurança e saúde no
trabalho estabelecidas pela Directiva
n.º 92/57/CEE.

HONORÁRIOS
Portaria de 7 de Fevereiro de 1972,
publicada no suplemento ao Diário do
Governo n.º 35 - 2.ª Série, de 11 de
Fevereiro. Alterada pela Portaria de 22
de Novembro de 1974, publicada no
Diário do Governo, n.º 2 - 2.ª Série, de 3
de Janeiro de 1975, e pela Portaria de 5
de Março de 1986, publicada no Diário
da República n.º 53, de 5 de Março de
1986.

E
IDADES 
O

CAS E DAS COMUNICAÇÕES APRESENTA PARA
ELABORADA PELO IMOPPI, CONVÉM RECORDAR AS
(VER NA ÚLTIMA PÁGINA RESPOSTA DO CONSELHO

O REGIONAL DO NORTE  A PROPÓSITO DA DEFINIÇÃO
NTO DE INSCRIÇÃO QUE ENTROU EM VIGOR NO

R OS LICENCIADOS COM OS CONHECIMENTOS
QUE ASSEGURE AOS ESTAGIÁRIOS O

PLEMENTO COM A APRENDIZAGEM DO QUOTIDIANO

RAS MAIS ESPECIFICAS, CONSULTÁ-LAS E ESTUDAR
UE CONSIDERE ESSENCIAL, POR FAVOR COMUNIQUE

QUITECTO”, ABORDA A LEGISLAÇÃO PELO LADO DA
S “GENÉRICOS” AOS ESPECÍFICOS. E A SUA RELAÇÃO

RRENDAMENTO URBANO”, DOIS QUADROS
AÇÃO DOS ARQUITECTOS,  SÃO TAMBÉM

LTERAÇÕES INTRODUZIDAS, OU SEJA UM CONVITE À
CEDER PARA A INSCRIÇÃO COMO PERITO. NOS SEUS
AS QUE PERMITEM ACOMPANHAR

TERMOS DE
RESPONSABILIDADE
Nos termos do Estatuto da Ordem dos
Arquitectos (EOA) compete aos
Conselhos Directivos Regionais
certificar a inscrição dos arquitectos.
No n.º 3 do artigo 42.º do EOA são
indicados os actos próprios da
profissão: estudos, projectos, planos e
actividades de consultoria, gestão e
direcção de obras, planificação,
coordenação e avaliação, reportadas
ao domínio da arquitectura, o qual
abrange a edificação, o urbanismo, a
concepção e o desenho do quadro
espacial da vida da população.
Contudo, a diversidade de projectos
decorrentes de nova legislação, o
alargamento das responsabilidades
dos arquitectos, a exigência de
qualificações oficiais e algumas
incongruências entre diplomas legais
merecem alguma sistematização e
clarificação sobre a actuação da
Ordem. Neste sentido listamos alguns
diplomas que regulam actividades
ligadas ao exercício da prática
profissional relacionando-os com as
qualificações necessárias,
responsabilidades dos arquitectos e as
certidões emitidas pelas secções
regionais da OA. Desta listagem foi
deliberadamente omitido o Decreto
73/73 de 28 de Fevereiro.
Procuraremos que este trabalho seja
alvo de posteriores actualizações,
decorrentes da extensão da prestação
profissional dos arquitectos a outras
áreas e mercados, ou da constante
evolução da legislação.
O 11.º Congresso dos Arquitectos, a
realizar em Almada de 23 a 25 de
Novembro de 2006, será o espaço
privilegiado para debater o tema das
responsabilidades e habilitações dos
arquitectos, num cenário de transição
de uma legislação tipologicamente
ambígua, para regulamentos que
obrigam os profissionais a obter
formação complementar para
subscrever estudos e projectos de
âmbito mais especializado. Do
Congresso sairão necessariamente
orientações decorrentes dos
depoimentos dos membros que lidam
de forma quotidiana com estes
instrumentos legais, ou conclusões
que abordem o impacto que esta
especialização poderá vir a ter no
mercado de trabalho.

NOVO REGIME DE
ARRENDAMENTO URBANO
INSCRIÇÕES DE TÉCNICOS NO PORTAL DA
HABITAÇÃO 

Podem inscrever-se 
arquitectos com formação
acreditada em aplicação 
do "Método de Avaliação 
do Estado de Conservação 
de Edificios" (MAEC) e, 
excepcionalmente, 
nos próximos 12 meses 
todos aqueles que contem, 
pelo menos, 
5 anos de experiência
profissional
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CONCURSOS

O serviço de concursos da SRS
vai passar a disponibilizar aos
seus membros, em
www.oasrs.org (Menu
Concursos), as análises
realizadas aos processos de
concursos de que tenha
conhecimento e que lhes
sejam disponibilizados pelas
entidades promotoras. 

A DECORRER
LIVING STEEL – CONCURSO
INTERNACIONAL PARA O
ALOJAMENTO SUSTENTÁVEL
As candidaturas devem ser
apresentadas, até 12 de Janeiro de
2007, no site
www.livingsteel.org
Informações – Sheetal Chabra, 
Tel. 00 91 11 416 29 522.
sheetal.chabra@livingsteel.org
Conheça os resultados da primeira
edição do concurso em
http://www.uia-
architectes.org/texte/france/Livin
gsteel/1-results.html

RESULTADOS
PRÉMIO VILA UTOPIA 
MORADIA 13 – CONCURSO 
DE ARQUITECTURA
A entrega de prémios vai decorrer
terça-feira, 14 de Novembro, às
16h, na sede nacional da Ordem
dos Arquitectos. No mesmo dia, é
inaugurada a exposição com todos
os projectos concorrentes, que
pode ser visitada até 15 de
Dezembro, nos dias úteis entre as
10 e as 19h. 

PRÉMIO NACIONAL DE
ARQUITECTURA ALEXANDRE
HERCULANO
O Prémio Nacional de Arquitectura
Alexandre Herculano, criado pela
Associação Portuguesa de
Municípios com Centro Histórico
(APMCH), foi atribuído a Fernando
Sequeira Mendes pela recuperação
e reabilitação do Colégio e Igreja de
São Sebastião, em Portalegre. 
Premiado foi também o Júri, com
um louvor unânime da Direcção da
APMCH, «considerando a
exemplaridade e a imparcialidade
demonstradas em todas as
circunstâncias que envolveram o
processo de avaliação dos

trabalhos, das visitas aos locais e
da formação das respectivas
decisões.» O Júri foi constituído
pelos arquitectos Leonor Figueira,
Leonel Fadigas, Pedro Graça, Victor
Campos, Fernando Pinto, João
Santa Rita (nomeado pela Ordem) e
ainda por José Miguel Correia
Noras.
Na última edição, em 2003, o
Prémio Alexandre Herculano foi
atribuído a Miguel Figueira pela
recuperação do Centro de
Montemor-o-Novo, e em 2001 a
Siza Vieira pelo trabalho na sede da
Associação 25 de Abril, em Lisboa. 
A cerimónia de entrega do Prémio
terá lugar no salão nobre dos Paços
do Concelho de Lamego, no
próximo dia 18 de Novembro às
15h30.

EUROPAN8
COIMBRA COMPROMETE-SE 
NO SEU PROJECTO EUROPAN
A apresentação pública dos
objectivos da proposta de Plano
para a requalificação de Vila Franca
e a exposição dos trabalhos
concorrentes em Coimbra no
Europan 8, lançam o processo de
implementação. Na sequência de
deliberação da Câmara Municipal
de Coimbra, de 4 de Setembro,
realizaram-se, nos dias 19 e 20 de
Setembro na Casa Municipal da
Cultura, várias reuniões de
trabalho, onde a Europan Portugal
se fez representar: uma reunião de
análise técnica, com o vencedor do
concurso (arquitecto Pablo Gallego
Picard), o executivo municipal e a
equipa técnica envolvida no
ordenamento e gestão urbanística
local; uma reunião de
apresentação pública dos
objectivos da Proposta de Plano,
com a presença de entidades
convidadas (Universidade de
Coimbra, Águas de Coimbra,
Serviços Municipalizados de
Transportes, Electricidade de
Portugal, proprietários, residentes
e promotores privados locais); uma
reunião de avaliação e preparação
do trabalho futuro, com o objectivo
de enquadrar uma decisão da
encomenda do "Plano de
requalificação de Vila Franca" e
visando a promoção da fase prévia
de audição pública.

INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION OSAKA 2005
ENERGY - SUSTAINABLE AND ENJOYABLE LIFE
Junto se reproduz o diploma que Jorge Graça Costa recebeu
no Centro Internacional de Convenções de Osaka (Japão), no
inicio deste ano, pelo seu projecto See-Through Wall – A
rainwater system for saving energy que mereceu o Gold
Prize – Minister of Economy, Trade and Industry Prize, num
concurso organizado pela Japan Design Foundation, que
procurava soluções e conceitos inovadores na área da
sustentabilidade e uso de energia renováveis aplicados ao
Design e à Arquitectura.

REGULAMENTO DO

PROVEDOR
DA ARQUITECTURA
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
A Arquitectura é um bem de interesse público. Segundo a Directiva
Arquitectos (Directiva n.º 85/384, de 10 de Junho de 1985), «a criação
arquitectónica, a qualidade das construções, a sua inserção harmo-
niosa no ambiente circundante, o respeito das paisagens naturais e
urbanas bem como do património colectivo e privado são do interes-
se público.» Em 2001, o Conselho Europeu, por Resolução de 12 de
Fevereiro, sublinhou que «a arquitectura é um elemento fundamen-
tal da história, da cultura e do quadro de vida» de cada país, «que figu-
ra na vida quotidiana dos cidadãos como um dos modos essenciais de
expressão artística e constitui o património de amanhã.»
A própria Constituição da República Portuguesa, ao consagrar como
direitos fundamentais os Direitos à Habitação e Urbanismo e ao
Ambiente e Qualidade de Vida, veio, de certo modo, abrir espaço para
a criação de um «Direito à Arquitectura». 
Sob este lema, a Ordem dos Arquitectos mobilizou duas grandes ini-
ciativas que foram debatidas e votadas na Assembleia da República:
uma petição, em 2003, subscrita por 55.000 cidadãos, e uma iniciati-
va legislativa de cidadãos, em 2006, com mais de 35.000 subscritores.
Foi também nesse espírito que o 2.º Congresso da Ordem dos
Arquitectos, em 2003, deliberou criar na nossa associação profissio-
nal um Provedor da Arquitectura, «independente e aberto a todos os
cidadãos, com poderes de aconselhamento, recomendação interna e
externa e iniciativa de participação disciplinar, sem prejuízo das com-
petências próprias dos órgãos disciplinares estatutários.» 
Não se trata de duplicar funções já desempenhadas pelos órgãos
próprios da Ordem dos Arquitectos, nem de criar instâncias conco-
rrentes do foro judicial. Trata-se de abrir, de forma pedagógica e pró-
activa, uma via para a sociedade civil poder expressar as suas dúvidas
e aspirações em matéria de Direito à Arquitectura. 
No mundo globalizado e competitivo, as associações profissionais
não podem esgotar-se na defesa meramente corporativa dos direi-
tos dos seus associados. Sendo os cidadãos os destinatários da
Arquitectura, devem ter a possibilidade de se pronunciar sobre ela e
sobre quem a produz. E devem poder accionar, de forma expedita,
diligências necessárias e eficazes para a garantia dos seus legítimos
direitos e aspirações nesta matéria. 
Assim, ouvido o Conselho Nacional de Delegados, o Conselho
Directivo Nacional aprovou em reunião plenária de 27 de Setembro
de 2006 o presente Regulamento do Provedor da Arquitectura.

ARTIGO 1.º FUNÇÕES
1. Ao Provedor da Arquitectura incumbe promover o direito dos cida-
dãos à Arquitectura, entendida como um bem de interesse público, e
zelar pela função social, dignidade e prestígio da função de arquitec-
to. 
2. O Provedor da Arquitectura zelará pela boa aplicação do Estatuto
da Ordem dos Arquitectos e do seu Regulamento Deontológico.
3. O Provedor da Arquitectura recebe queixas ou reclamações de
cidadãos, de arquitectos e de entidades terceiras, com vista ao seu
esclarecimento, encaminhamento, mediação de eventuais conflitos
ou emissão de pareceres e recomendações. 

ARTIGO 2.º ESTATUTO
O Provedor da Arquitectura goza de total independência face aos
órgãos sociais e à estrutura administrativa da Ordem dos
Arquitectos.

ARTIGO 3.º DESIGNAÇÃO
1. O Provedor da Arquitectura é designado pelo Conselho Directivo
Nacional, após parecer favorável do Conselho Nacional de Delegados.
2. A designação recai em arquitecto com comprovada reputação de
integridade e independência e no gozo de plenos direitos enquanto
membro efectivo da Ordem dos Arquitectos.
3. Não é permitida a acumulação da função de Provedor da
Arquitectura com o exercício de cargos nos órgãos sociais.

ARTIGO 4.º DURAÇÃO DO MANDATO
1. A duração do mandato do Provedor da Arquitectura é idêntica à
dos Conselhos Directivos.
2. O Provedor da Arquitectura não pode ser nomeado para mais de
dois mandatos consecutivos.

ARTIGO 5.º COMPETÊNCIAS
Ao Provedor da Arquitectura compete:
a) Receber e avaliar a pertinência de queixas e sugestões dos cida-
dãos, apresentadas a título individual ou colectivo, relacionadas com
a defesa e promoção da Arquitectura, visando arquitectos, órgãos ou
serviços da Ordem dos Arquitectos ou ainda entidades terceiras;
b) Proceder a todas as investigações e inquéritos que considere
necessários ou convenientes, nomeadamente ouvir os visados por
queixas recebidas;
c) Aconselhar, esclarecer ou encaminhar os cidadãos ou as queixas e
sugestões recebidas para as entidades ou órgãos sociais competen-
tes;
d) Emitir pareceres sobre as queixas e sugestões recebidas, após
audição dos visados;
e) Enviar participações aos Conselhos de Disciplina da Ordem dos
Arquitectos;
f) Recomendar aos órgãos e serviços da Ordem dos Arquitectos as
soluções mais adequadas à tutela dos interesses legítimos dos cida-
dãos e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados;  
g) Dirigir recomendações a entidades terceiras com vista à correcção
de actos ou situações que coloquem em perigo a defesa da
Arquitectura ou dos legítimos direitos dos cidadãos;
h) De um modo geral, pronunciar-se publicamente sobre todas as
matérias em que possa estar em causa o Direito à Arquitectura.

ARTIGO 6.º PUBLICITAÇÃO
Os pareceres, as recomendações e demais actos do provedor são
objecto de publicitação, nomeadamente nas publicações e no site da
Ordem dos Arquitectos.

ARTIGO 7.º DEVER DE COOPERAÇÃO
1. Os arquitectos têm o dever de prestar esclarecimentos e informa-
ções sempre que para tal sejam solicitados pelo Provedor da
Arquitectura. 
2. Os órgãos sociais e os serviços da Ordem dos Arquitectos devem
prestar todos os esclarecimentos e fornecer todos os documentos
que lhes forem solicitados pelo Provedor da Arquitectura no âmbito
das suas funções, salvaguardado o dever de sigilo sempre que a isso
estejam obrigados.
3. O Provedor da Arquitectura tem acesso a um espaço próprio nas
publicações e no site da Ordem dos Arquitectos. 

ARTIGO 8.º LOGÍSTICA E FUNCIONAMENTO
A Ordem obriga-se a garantir condições logísticas para o exercício da
actividade do Provedor da Arquitectura. 

ARTIGO 9.º REMUNERAÇÃO
O exercício da função do Provedor da Arquitectura é gratuito, sem
prejuízo do direito a auferir senhas de presença em termos equiva-
lentes aos de membros de Júris e Comissões designados pela Ordem
dos Arquitectos. 

ARTIGO 10.º PRIMEIRO MANDATO
O primeiro Provedor da Arquitectura é nomeado no prazo de sessen-
ta dias após a aprovação deste Regulamento, terminando esse man-
dato em 2007.

ARTIGO 11.º ENTRADA EM VIGOR
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Boletim da Ordem dos Arquitectos.

APROVADO NA 26.ª REUNIÃO PLENÁRIA DO CDN, DE 27 DE SETEMBRO 2006  E APRECIADO PELO CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS, EM 23 DE SETEMBRO 2006
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AGENDANOVEMBRO
ORDEM DOS ARQUITECTOS

FORMAÇÃO
CONTÍNUA

9 > 30 
LISBOA EXPOSIÇÃO + CONFERÊNCIA 
REUNIÃO DE OBRA 10 
CENTRO DE COORDENAÇÃO E
CONTROLO MARÍTIMO (TORRE VTS),
ALGÉS
Gonçalo Byrne
Dia 9 Inauguração da exposição +
conferência, Sede nacional, 21h
Dia 11 Visita guiada pelo autor à
obra. Local de encontro: entrada do
Torre de Controlo da APL, 15h
Inscrições: máximo 60 pessoas.
Tel. 213 241 140/5 ou
secretaria2@oasrs.org

11 
LISBOA VISITA GUIADA + CONFERÊNCIA 
CICLO ARQUITECTURAS
NELSON MOTA (Comissário da
região Ilhas)  com PAULO DAVID
(Casa das Mudas - Centro de Artes
da Calheta). Centro de Exposições
do CCB, às 15 e às 16h30

15 > 15 DEZEMBRO
LISBOA EXPOSIÇÃO PRÉMIO 
VILA UTOPIA MORADIA 13
Sede nacional, Tv. do Carvalho 23.
Dias úteis, das 10 às 19h.

18 
LISBOA VISITA GUIADA + CONFERÊNCIA 
CICLO ARQUITECTURAS
JOÃO MATOS (Comissário da região
Sul)  com PEDRO PACHECO
(Cemitério e Casa Mortuária da
Aldeia da Estrela)
Centro de Exposições do CCB, às 15
e às 16h30. 

23>25
ALMADA
11.º CONGRESSO DOS
ARQUITECTOS PORTUGUESES
NOVOS TERRITÓRIOS
www.arquitectos.pt

25 
LISBOA VISITA GUIADA 
BAIXA DEPOIS DA BAIXA – 
250 ANOS APÓS O TERRAMOTO
DA BAIXA AO CHIADO
Por Álvaro Siza Vieira
Café Martinho da Arcada, 10h
Inscrições e pagamentos até 15
Novembro
Secretaria SRSul
Tel. 213 241 140/45
secretaria@oasrs.org

> 5 DEZEMBRO  
PORTO EXPOSIÇÃO
REUNIÃO DE OBRA #004
HABITAÇÃO COLECTIVA
COOPERATIVA DAS ÁGUAS FÉRREAS 
de Álvaro Siza Vieira com António
Madureira. Auditório do Museu dos
Transportes e Comunicações,
Alfândega, 18h. Dias úteis, 10-12h
e 14-18h; sábado e domingo, 
15-19h. Encerra às segundas.

9 DEZEMBRO 
LISBOA VISITA GUIADA 
+ MESA REDONDA 
CICLO ARQUITECTURAS
JOSÉ ANTÓNIO BANDEIRINHA 
(Comissário geral) conduz a visita e
participa numa mesa redonda com
AXEL SOWA (revista «Architectures
d’Aujourd’hui») e DIOGO SEIXAS
LOPES moderada por ANDRÉ
TAVARES. Centro de Exposições do
CCB, às 15 e às 16h30.

APOIO
DIVULGAÇÃO
13 > 20 
EXPOSIÇÃO
QUANTO PESA UM TIJOLO?
Faculdade de Arquitectura da
Universidade Técnica de Lisboa
Apresenta os conteúdos do livro
«Projectos Específicos para um
Cliente Genérico», da autoria de
Pedro Bandeira. O programa de
itinerância contempla, de seguida,
Évora  (29 Novembro > 5 Dezembro) 
e Coimbra (7 > 15 Dezembro). 
www.dafne.com.pt

15
LISBOA CICLO DE DEBATES 
A CIÊNCIA E A CIDADE
Fundação Calouste Gulbenkian,
Auditório 2, Avenida de Berna 45A,
em Lisboa, 18h
João Caraça, director do Serviço 
de Ciência da Fundação, lança o
convite porque «todos são
indispensáveis no processo de
construção da Cidade Nova». 
O PLANO – Nuno Portas 
(Jubilado da FA-UP)
Tel. 217 823 525. Fax 217 823 019.
randrade@gulbenkian.pt
www.gulbenkian.pt/cienciaecidade
www.gulbenkian.pt/cienciaecidade

18
ALMADA INAUGURAÇÃO EXPOSIÇÃO
1950-2000: CINQUENTA ANOS
DE ARQUITECTURA E
URBANISMO EM PORTUGAL
ATRAVÉS DA OBRA DE
FRANCISCO DA SILVA DIAS
Casa da Cerca - Centro de Arte
Contemporânea, Rua da Cerca,
Almada.  Terça a sexta, das 10 às
18h; sábado e domingo, das 13 às
18h. Encerra Segundas e Feriados. 
O Arquitecto Silva Dias é, no ano de
2006, o primeiro arquitecto
português a ser homenageado pelo
Município de Almada, no âmbito do
Prémio Municipal de Arquitectura
“Cidade de Almada”.
Até 25 Fevereiro 2007

23 > 24 
CONGRESSO
AQUALLIA SPA FORUM LISBOA 
Hotel Sana, Lisboa
Evento único em Lisboa sobre SPA,
Água, Saúde, bem-estar, Cosmética
e Design; a oportunidade para
receber informação, conhecer
casos de sucesso, partilhar
experiências e trocar ideias sobre
as estratégias da indústria de SPA.
www.spaforumlisboa.com

24
LISBOA EXPOSIÇÃO 
GONÇALO BYRNE 
– GEOGRAFIAS VIVAS
Centro de Exposições do Centro
Cultural de Belém, Galeria 4 / Piso
2, todos os dias (excepto segunda),
10-19h. Última entrada às 18h15.  
Organizada pelo atelier GB-
Arquitectos, a exposição é baseada
na participação de Gonçalo Byrne
na VI Bienal Internacional de
Arquitectura de São Paulo, em
2005 dedicada ao tema “Viver na
Cidade, Arquitectura, Realidade e
Utopia”. 
Entrada – Adultos, €3; Cartão de
Estudante (13 aos 25 anos), Cartão
Professor CCB, maiores de 65 anos,
€1,50; Crianças até 12 anos, €0,50.
Até 25 Fevereiro 2007

> 17 DEZEMBRO
BIENAL DE SÃO PAULO
COMO VIVER JUNTO
Didier Fiúza Faustino, a dupla João
Maria Gusmão + Pedro Paiva e
Cláudia Cristóvão são os artistas
que integram a 27.ª edição da
Bienal de São Paulo. Um grupo de
119 artistas foi convidado
directamente pela equipa de
curadores internacionais
(coordenada por Lisette Lagnado)
para integrarem a programação
desta Bienal, que introduz uma
novidade: a ausência das chamadas
Representações Nacionais. 
www.iartes.pt

19 > 22 ABRIL 2007
VI CONGRESSO DOCOMOMO IBÉRICO
RENOVARSE O MORIR?
EXPERIENCIAS, APUESTAS 
Y PARADOJAS DE LA
INTERVENCIÓN EN LA
ARQUITECTURA MM
Palacio de Congresos, Cadiz,
Espanha
Inscrições até 31 Novembro – geral,
€150; estudantes, €60.
www.arquitectosdecadiz.com/
docomomo6

A SUL
Arq. Sílvia Leiria Viegas / Tel. 213 241 140/77 / secretaria2@oasrs.org  / www.oasrs.org

ACÇÃO DE FORMAÇÃO REABILITAÇÃO URBANA
13 > 14 DEZEMBRO
AUDITÓRIO DA SEDE NACIONAL 
«A reabilitação urbana é um instrumento fundamental para a qualificação e
o desenvolvimento dos territórios construídos», diz a arquitecta Ana Pinho,
uma das formadoras desta acção. Relembrando que «o conceito de
reabilitação urbana sofreu uma enorme evolução dos anos 70 aos nossos
dias no que respeita aos objectivos, âmbito de actuação, métodos e
abordagens de intervenção», a investigadora afirma que se passou «da
preocupação com o restauro do monumento isolado à reabilitação de áreas
urbanas históricas e destas a todas as áreas degradadas da cidade.
Actualmente já se encara a reabilitação não como uma intervenção pontual
em áreas específicas mas como um processo de gestão e manutenção de
todo um tecido urbano». 
Ao mesmo tempo, diz, deu-se «um alargamento do próprio conceito de
reabilitação e dos seus objectivos, passando as intervenções a integrar
outras dimensões (social, cívica, económica, etc.). Esta evolução espelhou-
se na profusão de nomes que as intervenções foram adquirindo com o
objectivo de patentear um novo enfoque, ou um novo tipo abordagem ao
problema da reabilitação (reabilitação, requalificação, regeneração,
revitalização, etc.)». 
E a sua complexidade manifesta-se no modo como o conceito «é usado
muitas vezes de forma equívoca e redutora, o que leva à promoção de
intervenções supostamente de ‘reabilitação urbana’». Ana Pinho diz que a
acção de formação se propõe «fazer uma revisão crítica das práticas de
reabilitação urbana em Portugal e da evolução do conceito, âmbito e
objectivos de actuação a nível europeu. Serão ainda focados os
instrumentos para garantir o sucesso das intervenções». 
Formadores Arquitectos José Aguiar e Ana Pinho 

PROGRAMA
Dia 13 Princípios teóricos 

O património arquitectónico e a problemática 
da sua conservação 
A Reabilitação urbana hoje: Para quê? Porquê? Como? 
A Reabilitação Urbana em Portugal 

Dia 14 Experiência nacional
Apresentação de uma intervenção seguida por uma visita 
à Unidade de Projecto do Castelo, em Lisboa.

Nota: Por razões de segurança solicita-se a cada participante a utilização
de capacete em obra.
Inscrição (IVA incluído) Membro da OA, Estagiário ou Estudante, €96,80; 
Outros, €108,90.
Nº mínimo de inscrições – 20. Nº máximo de inscrições – 60

SEMINÁRIO JUDAÍSMO E ARQUITECTURA NA BEIRA INTERIOR 
QUINHENTISTA
15 JANEIRO 2007 

A NORTE
Teresa Cálix / Bárbara Belo / Catarina Cadima

Tel. 222 074 250 / 51 / formacao@oasrn.org ou global@oasrn.org

SESSÕES TÉCNICAS CICLO DE MATERIAIS 
E TECNOLOGIAS / PORTGÁS
27 NOVEMBRO 
Apresentadas por empresas do sector da construção e do apoio ao projecto de
arquitectura, estas sessões deverão contemplar, com um maior grau de
importância, informações práticas sobre  as tecnologias e materiais, úteis para a
prática profissional do arquitecto, para além da apresentação de materiais e
produtos. Inscrição gratuita.

WORKSHOP ECO-EFICIÊNCIA – DA LINHA AO CÍRCULO
16 > 18  NOVEMBRO 
FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
Procura abordar-se a Eco-Eficiência e a Arquitectura nas suas relações com o
território, com a paisagem e impacte ambiental, com a eficiência energética,
com os materiais e ciclo de vida da construção e com as formas de
habitar/utilizar espaços.

SESSÕES LEGISLAÇÃO NA PRÁTICA PROFISSIONAL 
8 NOVEMBRO SESSÃO 1: RELAÇÃO CONTRATUAL COM O CLIENTE NA ELABORAÇÃO
DE PROJECTO DE ARQUITECTURA
15 NOVEMBRO SESSÃO 2: REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO
22 NOVEMBRO SESSÃO 3: DIREITO DE AUTOR DO ARQUITECTO
29 NOVEMBRO  SESSÃO 4: DESENHO UNIVERSAL E ACESSIBILIDADE

CURSO COORDENAÇÃO DE PROJECTOS E ESPECIALIDADES
14 > 16 DEZEMBRO 
Esta formação tem por objectivo sensibilizar os jovens arquitectos para a
importância do tema no âmbito da sua actividade profissional e transmitir-lhes
noções e princípios elementares que lhes permitam esboçar métodos próprios
de coordenação de projectos e de articulação das especialidades.

HABITAR PORTUGAL
2003/2005
NO CCB, EM LIVRO E EM
WWW.ARQUITECTOS.PT
Inaugurou a 2 de Outubro, Dia
Mundial da Arquitectura 2006, a
exposição “Habitar Portugal
2003/2005”; estará patente no
Centro de Exposições do Centro
Cultural Belém até 10 de
Dezembro. Os arquitectos têm, de
acordo com Protocolo firmado
entre a Ordem e a Fundação das
Descobertas, um desconto de 50%
na aquisição do bilhete mediante a
apresentação de cartão de
membro.
A Ordem, com o Serviço Educativo
do CCB, organizou o Ciclo de Visitas
Guiadas e Conferências,
“Arquitecturas” (em Novembro, nos
sábados 4, 11 e 18, pelas 15h00)
(programa em
www.arquitectos.pt): os
Comissários efectuam uma visita
guiada à exposição e depois
apresentam um  arquitecto autor
de uma obra incluída na exposição,
que dará a conhecer o seu trabalho.
No penúltimo dia da exposição (9
de Dezembro) uma mesa-redonda
com José António Bandeirinha,
Diogo Lopes e Axel Sowa irá
debater a situação da arquitectura
portuguesa contemporânea. Para
além do Ciclo “Arquitecturas”, o
Serviço Educativo do CCB organiza
visitas guiadas para o público em
geral, todos os Domingos pelas
16h00; o “Habitarolando”, uma
visita ateliê para um público entre
os 6 e os 12 anos; e a 4 e 18 de
Novembro, pelas 11h00, propõe
uma abordagem aos espaços:
“Através da visão, do tacto, do
cheiro e através ... da audição.”
(informações Serviço Educativo do
CCB, 213 612 800).
O livro com o mesmo nome,
“Habitar Portugal 2003/2205”,
mais do que um catálogo é uma
outra forma de apresentar as 77
obras seleccionadas pelos
Comissários desta edição do
“Habitar Portugal”. Com mais
desenhos e fotografias, fichas
técnicas completas e mais extensas
descrições, permite uma análise
mais detalhada de cada uma das
obras apresentadas, que
complementadas pelos textos dos
Comissários (José António
Bandeirinha, Ivo Oliveira, Gonçalo
Canto Moniz, Armando Rabaça,
Telmo Cruz, João Matos e Nelson
Mota) permitem uma leitura desta
escolha, talvez da arquitectura em
Portugal entre 2003 e 2005.
Outra forma de visionar esta
selecção de obras é consultar
www.arquitectos.pt, e visitar a
exposição virtual “Habitar Portugal
2003/ 2005”; uma outra
abordagem, uma outra forma de
consultar a mesma selecção de
obras, de mais fácil acesso, com
menos informação técnica mas
permitindo uma mais rápida
consulta.
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ENCONTROS 2
NOVAS PAISAGENS: A PRODUÇÃO SOCIAL DE CONDOMÍNIOS FECHADOS
NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA
Apresentação da sociologa  Rita Raposo. Auditório da sede
nacional, às 19h
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CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Nos termos da Lei e do Estatuto, convoco a Assembleia Geral 
da Ordem dos Arquitectos para reunir em Assembleia
Extraordinária na Academia Almadense, sita na Rua Capitão
Leitão n.º 64, em Almada, no dia 25 de Novembro de 2006,
pelas 16 horas, com o ponto único:

PONTO ÚNICO – VOTAÇÃO DAS
MOÇÕES E RECOMENDAÇÕES 
DE CARÁCTER ASSOCIATIVO 
E PROFISSIONAL APRESENTADAS
AO 11.º CONGRESSO DOS
ARQUITECTOS PORTUGUESES.
Se à hora marcada não estiver presente, pelo menos, metade
dos membros efectivos, a reunião terá início uma hora depois,
com a presença de qualquer número de membros.
Lisboa, 30 de Outubro de 2006
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral  / Carlos Guimarães, Arquitecto

No final deste mês, de 23 a 25 de
Novembro, teremos o Congresso 
da Ordem dos Arquitectos, cujas
conclusões serão votadas em
Assembleia Geral que reúne no
último dia.
O 11.º Congresso dos Arquitectos
Portugueses, o 3.º da OA, realiza-se
após um período de 5 anos marcados
por um esforço de afirmação politica
e cultural, mas também de
organização. É também o principio do
fim de um ciclo, do projecto para a OA
liderado por Helena Roseta, que em
2007 se concluí com novas eleições.
Recordamos alguns factos,
iniciativas e mudanças, que
considero importante assinalar para
equacionar o futuro e motivar a sua
participação neste congresso:

1. A Petição à Assembleia da
República apresentada em 2004,
com 55 000 assinaturas, e mais tarde
a Iniciativa Legislativa de Cidadãos
entregue este ano, e da qual se
aguarda o desenlace  - ou a proposta
de revisão do 73/ 73 elaborada pelo
Governo ou exigir à Assembleia da
República que vote a nossa proposta;
2. A sucessiva alteração do sistema
de admissão à OA, iniciada com a
efectiva aplicação do Regulamento
Interno de Admissão (entre 2002 e
2004), a transição do Regulamento
de Admissão (de 2004 a 2006) e a

recente entrada em vigor do
Regulamento de Inscrição; 
3. A alteração do sistema de
certificação, ainda não concluído,
visto a inexistência de uma base de
dados nacional – em fase de
ultimação, se todos colaborarem –
não ter permitido a implementação
do sistema de certificação digital; 
4. O surgimento de novos núcleos e
delegações, e a consolidação dos já
existentes, com um programa de
actividades continuado e a abertura
de novas sedes, são a demonstração
evidente da implementação
territorial nacional dos arquitectos,
da sua vitalidade e vontade de
organização;
5. A alteração do sistema de gestão
da OA, integrando numa só base a
contabilidade do nacional e das
secções Regionais, permitindo ao fim
de 3 anos de trabalho, a
transparência e total consolidação
das contas da OA;
6. Iniciativas culturais com
repercussão pública nacional como o
Ano Nacional da Arquitectura, as
candidaturas aos Prémios UIA em
2002 e 2005 (tendo sido distinguidos
Manuel Tainha e Nuno Portas), o
Habitar Portugal e o Inquérito à
Arquitectura do Século XX em
Portugal;
7. A reformulação da forma de
comunicação com os membros, 

mas não só. A alteração das três
paginas da internet – CDN, SRS e SRN
– e a criação uma nova página
www.arquitectos.pt que dará origem,
em breve, ao Portal da Arquitectura;
a mudança da estrutura de
conteúdos e da imagem do
Informação Arquitectos, o fim da
Direcção Editorial de Manuel Graça
Dias no JA e o concurso público para a
selecção de uma nova equipa
editorial ( Direcção de José Adrião e
Ricardo Carvalho);
8. O lançamento do inquérito à
profissão, em colaboração com o ICS
e coordenado pelo Prof. Dr. Manuel
Vilaverde Cabral, que irá ser
apresentado neste Congresso;
9. As inúmeras alterações
legislativas nas quais a OA participou
activamente, dos Concursos à
Térmica, passando pelo
Arrendamento Urbano, só para
mencionar algumas das mais
recentes;
10. A revisão do Regulamento de
Deontologia cujo debate deu origem
a uma proposta que o CNDis irá
apresentar em breve;
11. A criação da figura do Provedor da
Arquitectura e do Provedor
Estagiário, e a sua nomeação; 
12. Mais de 15 000 membros.
JOÃO AFONSO

1.
Em 18 de Maio passado, a
Assembleia da República aprovou,
na generalidade e por unanimidade,
um projecto de lei ( Projecto de lei
nº 183/X “Arquitectura: um direito
dos cidadãos, um acto próprio dos
arquitectos (revogação parcial do
decreto 73/73 de 28 de Fevereiro)” )
decorrente de uma iniciativa de
cidadãos dinamizada pela Ordem
dos Arquitectos, que pretendia
revogar o decreto 73/73, ao abrigo
do qual a arquitectura pode ser feita
por pessoas sem qualificação. 
A lei da iniciativa legislativa de
cidadãos ( Lei 17/2003, de 4 de
Junho, art. 11.º e 12.º ) estipula que
a votação na especialidade deve
ocorrer no prazo máximo de 30 dias
de trinta dias sobre a votação na
generalidade e a votação final
global no prazo máximo de 15 dias
após a votação na especialidade.
O governo, por sua vez,
comprometeu-se, na pessoa do
Secretário de Estado Adjunto das
Obras Públicas e Comunicações, Paulo
Campos, a apresentar um projecto de
diploma mais abrangente, que não
envolvesse apenas a arquitectura, no
prazo de 90 dias.
Passaram os trinta dias, passaram os
quinze dias, passaram os noventa
dias e não aconteceu nada. Nem a
Assembleia votou, nem o governo
apresentou o seu projecto. Tudo o
que existe é uma proposta de
trabalho de revisão do decreto 73/73,
elaborada pelo IMOPPI ( Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário ) com
data de Julho de 2006.

2.
A proposta do IMOPPI, a que só agora
tivemos acesso através do
Secretário de Estado Paulo Campos,
não cumpre no essencial os
objectivos pretendidos pela
iniciativa de cidadãos aprovada na

generalidade pela Assembleia da
República. Contraria mesmo o seu
sentido global, ao admitir que “os
projectos de edifícios correntes, sem
exigências especiais, que não
excedam dois pisos acima da soleira
e cuja área não ultrapasse os 400m2
podem também ser elaborados por
agentes técnicos de arquitectura e
engenharia (…)”. Ficámos perplexos.
Não se tem sequer a ideia do que
significa este limiar de 400m2. Para
além de toda a habitação unifamiliar,
este limiar deixa de fora muitos
equipamentos públicos,
restaurantes, estabelecimentos
comerciais, supermercados,
escritórios e por aí fora. A esta área
correspondem valores de obra de
400 ou 500 mil euros. Vai tudo isto
ser excluído da exigência de ser
pensado e projectado por um
arquitecto, inscrito na Ordem,
sujeito às regras disciplinares e
deontológicas da profissão e
consciente de todas as obrigações
regulamentares do bem construir? A
arquitectura não é um bem de luxo, é
um bem de interesse público. O
Estado não pode demitir-se do dever
de exigir qualidade arquitectónica
no dia-a-dia de todos os cidadãos. 

3.
O Governo não pode alterar,
contrariar ou revogar as disposições
dos estatutos das associações
profissionais sem uma autorização
legislativa da Assembleia da
República. Ora os actos próprios do
arquitecto, em Portugal, só podem
ser feitos por arquitectos inscritos
na Ordem, de acordo com o nosso
Estatuto ( Decreto-lei n.º 176/98, de
3 de Julho, art. 42.º ). Se técnicos
sem um diploma de arquitectura
passassem a ter competência legal
para fazer projectos de
arquitectura, seria porventura inútil
a existência de uma Ordem de
Arquitectos. 

Também seriam inúteis todos os
esforços feitos pelo Estado e pelas
Universidades, nas últimas décadas,
no sentido de multiplicar
licenciaturas em arquitectura a fim
de pôr termo à carência de
qualificações nesta disciplina
profissional. Para que serviriam os
mais de 30 cursos de arquitectura
homologados pelo Estado
português?

4.
Mas há mais. A formação em
arquitectura está regulada há mais
de 20 anos pela Directiva
Arquitectos ( Directiva 85/384/CEE,
de 10 de Junho ), que Portugal
subscreveu e transpôs para o direito
interno em 1990. Ao abrigo desta
Directiva e da Directiva Profissões (
Directiva 2005/36/CE, de 7 de
Setembro ) o ensino da arquitectura
exige uma formação superior longa
( 5 anos ). Isto mesmo foi
salvaguardado pelo decreto-lei (
Decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de
Março ) que transpôs para a nossa
ordem jurídica o sistema de Bolonha
e que estabeleceu, para a obtenção
do diploma de arquitectura, um
“mestrado integrado” ( 5 anos ).
Para que servirão 5 anos de estudos
superiores se com o equivalente ao
12º ano, ou com uma curta

especialização tecnológica, se
podem praticar os mesmos actos? É
isto qualificar os recursos humanos,
grande prioridade nacional todos os
dias reafirmada pelo governo?

5.
A Constituição da República comete
ao Estado e às autarquias ( Artigo
66.º ) a responsabilidade de
promover “a qualidade ambiental
das povoações e da vida urbana,
designadamente no plano
arquitectónico e da protecção das
zonas históricas”. O próprio Estado
português tomou, em 2001, a
iniciativa de propor em Conselho
Europeu a aprovação de uma
Resolução ( Resolução 2001/C73/04,
de 12 de Fevereiro ) relativa à
qualidade arquitectónica em meio
urbano e rural, que recorda ser a
criação arquitectónica do interesse
público. Estranha forma esta de
zelar pela qualidade baixando o
nível de exigências profissionais
requeridas para a sua prática. Como
é que se pode defender uma Política
Nacional de Arquitectura, como se
refere, e bem, na proposta de
PNPOT ( Programa Nacional da
Política de Ordenamento do
Território,
www.territorioportugal.pt ) que está
em debate público, entregando a

técnicos sem qualificação superior a
quantidade de construção que a
proposta do IMOPPI permite?
Estamos perante um grave
equívoco: a questão não é de mera
regulação de mercado, matéria a
que o IMOPPI tem sabido responder
bem, mas de qualificação,
conhecimento e rigor técnico e
científico. 

6.
Para que servem as votações na
Assembleia da República? Para que
serviu o processo participativo que
levou à aprovação unânime da
Resolução nº 52/2003, de 22 de
Maio e à votação na generalidade,
também por unanimidade, do
projecto de lei nº 183/X? O país vai
continuar a ser retalhado por
construções espalhadas pelo
território sem qualquer qualidade
ou exigência? O mais estranho é que
o governo já legislou em sentido
exactamente inverso, ao definir
regulamentos altamente exigentes
em matérias como acessibilidades,
conforto e eficiência energética.
Também no novo regime do
arrendamento se reconhece a
necessidade de arquitectos para
tarefas de verificação da
habitabilidade do parque
habitacional. Não faz sentido exigir
arquitectos por um lado e dispensá-
los por outro. O problema português
não se resolve baixando exigências
e qualificações, mas sim elevando-as. 

7.
Enfim, tudo isto revela um total
desconhecimento ou desinteresse
pela arquitectura como fenómeno
social, cultural e patrimonial. A
proposta do IMOPPI, tal como está,
seria um verdadeiro retrocesso em
relação ao famigerado decreto
73/73. Viria tornar definitiva uma
excepção que naquele diploma era
apenas transitória. E iria desfigurar

uma iniciativa de cidadãos cujo
processo legislativo está em curso,
ignorando deliberações já tomadas
pela Assembleia da República.
Assim, não.

8.
Já apelámos ao governo para
intervir no processo de forma a
corrigir o que consideramos um erro
trágico. Também nesta matéria é
preciso que o governo tenha a
coragem de não ceder aos
interesses instalados em circuitos
pouco exigentes e pouco
transparentes de licenciamento das
edificações, que minam a qualidade
da construção civil e põem em causa
a credibilidade do próprio Estado.
Se temos o território no estado em
que temos, tal também se deve à
manutenção de um regime legal de
qualificação profissional obsoleto e
nefasto. 

9.
Cabe à Assembleia da República
cumprir as regras que ela própria
determinou. Iremos a partir de
agora solicitar com urgência ao seu
Presidente que promova o
cumprimento da lei, agendando no
mais breve prazo o nosso projecto
para votação na especialidade e
final global. Estamos disponíveis
para melhorar o diploma que
apresentámos. Mas não
aceitaremos vê-lo desfigurado ou
sistematicamente esquecido e
adiado, em nome de interesses que
nada têm a ver com a defesa e
valorização do nosso território, da
nossa paisagem e do nosso
património edificado.

Lisboa, 2 de Novembro de 2006
Pela Ordem dos Arquitectos
A Presidente 
Helena Roseta

COMUNICADO

REVOGAÇÃO DO 73/73 O QUE ESTÁ EM CAUSA
HÁ QUE TER A CORAGEM DE OPTAR: OU A ARQUITECTURA É FEITA POR
ARQUITECTOS, OU NÃO. O QUE ESTÁ EM CAUSA NÃO É O TAMANHO DO EDIFÍCIO,
É A NATUREZA DO PROJECTO DE ARQUITECTURA.  A ORDEM EMITIU UM
COMUNICADO MANIFESTANDO A DISCORDÂNCIA FRONTAL COM O PROJECTO
PREPARADO, A PEDIDO DO GOVERNO, PELO INSTITUTO DOS MERCADOS 
DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES E DO IMOBILIÁRIO (DISPONÍVEL EM
WWW.ORDEMDOSARQUITECTOS.PT E WWW.ARQUITECTOS.PT) NA QUESTÃO 
DA AUTORIA DOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA. NO COMUNICADO É TAMBÉM
REFERIDO O PEDIDO FEITO AO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA
REPÚBLICA, PARA QUE PONHA À VOTAÇÃO O PROJECTO DE LEI N.º 183/X,
APROVADO NA GENERALIDADE E POR UNANIMIDADE, EM MAIO PASSADO.

12 MOTIVOS PASSADOS PARA PARTICIPAR 
NA DISCUSSÃO DO FUTURO DA OA

A ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 
E A REVOGAÇÃO DO DECRETO 73/73

PORQUÊ PARTICIPAR 
NO CONGRESSO?

A nossa profissão e o nosso
território defrontam-se
com problemas e
dificuldades a que temos 
de procurar dar respostas.
Mesmo que estas não nos
caibam só a nós, temos 
de fazer ouvir a nossa voz,
para que elas sejam
encontradas, assumidas e
implementadas. Para isso,
temos de debater esses
problemas e essas
dificuldades e apontar 
os caminhos certos. 
Mas essa tarefa só a
poderemos desempenhar
se nos juntarmos todos,
reunindo-nos em
Congresso, como temos
feito desde 48 – porque sem
isso nada conseguiremos.
A profissão, o território, 
e também as pessoas,
esperam por nós!
Nuno Teotónio Pereira,
membro n.º 43

INSCREVA-SE EM
WWW.ARQUITECTOS.PT 
PARTICIPE NO DEBATE


