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OBRA ABERTA
ÚLTIMA VISITA GUIADA  
A OBRA DO ARQUITECTO  
JOSÉ MARQUES DA SILVA
5 DEZEMBRO
O ciclo “Obra Aberta – Marques da Silva” termina a 5 
Dezembro, com a visita à Casa e Jardins de Serralves 
orientada pelo arquitecto André Tavares.
No contexto do lançamento do Mapa de Arquitectura 
José Marques da Silva, o ciclo teve início em Outubro 
de 2009 e integrou a visita à Estação de S. Bento 
(1896-1916) com o Arq. Nuno Tasso de Sousa, ao 
Teatro Nacional S. João (1909) com o Arq. Luís Soares 
Carneiro, à Avenida dos Aliados com o historiador Rui 
Tavares, ao Palácio do Conde de Vizela (1917-1923) 
e ao Edifício das Quatro Estações (1905) com o Arq. 
Luís Aguiar Branco, ao Liceu Rodrigues de Freitas 
(1918-1932), com os arquitectos Gonçalo Canto Moniz 
e Manuel Fernandes Sá, e à Casa-Atelier Marques da 
Silva (1909), com o Arq. Rui Ramos.
O Mapa de Arquitectura José Marques da Silva, 
recentemente editado pela OA-SRN e Câmara Municipal 
do Porto, em parceria com a Fundação Marques da 
Silva, FIMS, sob coordenação dos arquitectos Ana Maio 
e Luís Tavares Pereira (OA-SRN) em colaboração com o 
arquitecto André Tavares (FIMS), assinala um conjunto 
de 24 obras emblemáticas de José Marques da Silva 
na cidade do Porto. Editado em português, inglês e 
castelhano, está disponível gratuitamente na secretaria 
da OA-SRN e nos postos de turismo do Porto.
A visita realiza-se no sábado, 5 de Dezembro, 10h30
Programa sujeito a alterações, sem aviso prévio.
Inscrições através da secretaria da OA-SRN.
Participantes por visita: 30 pessoas.
Preço: 6€/dia
Inscrições abertas a partir da 2.ª feira anterior  
a cada visita e até às 17h de 6.ª feira
Mais informações em www.oasrn.org > Cultura

PROCEdIMEnTOS E MInUTAS 
PÁGINA SECRETARIA  
DISPONIBILIZA MINUTAS
No âmbito do processo de reorganização do sítio da 
OA-SRN, estão já disponíveis na página “Secretaria” 
informações sobre os procedimentos de:
z Actualização de dados
z Envio de Declarações de Inscrição na OA
e as minutas para pedido de:
z Acesso a Membro Extraordinário
z Isenção de Quotas
z Suspensão
z Suspensão com período
z Suspensão por Incompatibilidade
z Termo de Suspensão
z Exclusão da OA
Mais informações em www.oasrn.org > Secretaria

CARTÃO PROTOCOLOS
OA-SRN 2010
O Cartão Protocolos OA-SRN 2010 constitui o documento 
que possibilita, de uma forma fácil e simples, accionar 
um conjunto de benefícios comerciais decorrentes dos 
Protocolos estabelecidos pela OA-SRN, cujas vantagens 
estão disponíveis na página “Membros”.
O Cartão Protocolos OA-SRN 2010 será enviado a todos 
os membros efectivos da OA-SRN com quotas em dia, 
juntamente com a declaração semestral em Dezembro 
de 2010.
Os membros que após este envio regularizem o 
pagamento de quotas em atraso, poderão levantar o 
cartão na secretaria da OA-SRN.
Para os membros estagiários, será disponibilizada 
na secretaria da OA-SRN uma declaração provisória e 
gratuita, válida para os protocolos a anunciar, durante 
o ano de 2010, no site.
Este cartão, de uso exclusivo para arquitectos inscritos 
na OA-SRN, só poderá ser utilizado para a activação de 
condições preferenciais previstas, com instituições 
e empresas, mediante protocolo com a OA-SRN, não 
podendo ser utilizado como certificação de inscrição na 
OA, mantendo-se para este efeito a certidão emitida 
pelo Conselho Directivo Regional do Norte.
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Protocolos

REGULAMEnTO dE QUOTAS
PERGUNTAS FREQUENTES 
No contexto da entrada em vigor, a 1 de Outubro 
de 2009, do novo Regulamento de Quotas, estão 
disponíveis na página «Membros» do sítio da  
OA-SRN um conjunto de esclarecimentos a perguntas 
frequentes:
z Quais as deduções para os membros efectivos?
z Quais as deduções para os membros efectivos, 
inscritos até 31 de Dezembro de 2009, nos 2 primeiros 
anos após a inscrição?
z Quais as deduções para os membros efectivos, 
inscritos a partir de 1 de Janeiro de 2010, nos 5 
primeiros anos após a inscrição?
z Quem tem direito a isenção de pagamento da quota?
z Quem tem direito à suspensão da obrigação de 
pagamento da quota?
z Quais as consequências do não pagamento das quotas?
Mais informações em www.oasrn.org > Membros > Quotas > 
[Regulamento de Quotas – F.A.Q.] 

dECLARAÇÃO dE InSCRIÇÃO  
nA OA 1º SEMESTRE 2010
PROCEDIMENTO DE ENVIO
O Conselho Directivo Regional do Norte procederá, 
entre 14 e 18 de Dezembro, ao envio, via CTT, das 
declarações semestrais de certificação de inscrição na 
OA, respeitantes ao 1.º semestre de 2010.
As reclamações de extravio, pelas quais a OA-SRN não 
se pode responsabilizar, deverão ser apresentadas, 
por fax, correio ou presencialmente na secretaria, 
até ao dia 18 de Janeiro de 2010. Até esta data, a 
emissão e envio da 2.ª via do documento, decorrente 
de reclamação de extravio, não terá custos adicionais. 
Após esta data, a emissão de uma 2.ª via do documento 
é paga e tem o custo de €10.

TWITTER E FACEBOOK
PRESENÇA OFICIAL DA OA-SRN
A OA-SRN iniciou em Setembro a sua presença oficial 
nas redes sociais Facebook e Twitter, divulgando as 
suas actividades na perspectiva de poder aproximar 
o trabalho desenvolvido pela OA-SRN e todos os seus 
membros presentes na web.
Conheça as páginas OA-SRN no Facebook e no Twitter.com/oasrn

notas do provedor

nacional

ARQUITECTO  
FERnAndO BATALHA 
HOMENAGEADO PELA ACADEMIA 
NACIONAL DE BELAS ARTES
Com mais de 100 anos de idade, o Arq. Fernando Batalha 
é um exemplo de entrega à profissão, com vasta 
obra em Angola, a sua terra de eleição e de coração 
após 1935. Autor de edifícios públicos, sobretudo em 
Benguela e no actual Lubango, trabalhou no Gabinete 
de Urbanização de Benguela e como delegado do 
Gabinete de Urbanização do Ultramar em Angola. 
Pioneiro no âmbito do Património Arquitectónico, 
Arqueológico e Etnográfico angolano ao longo de 
50 anos, enquanto vogal na Comissão Provincial 
dos Monumentos Nacionais de Angola, ou enquanto 
funcionário no sector da Arqueologia do Instituto 
de Investigação Científica do Ultramar, estudou, 
inventariou, defendeu e divulgou o património 
histórico e tradicional de Angola, sobre o qual, desde 
o seu regresso a Portugal aos 83 anos de idade, tem 
publicado sucessivos livros.
A Ordem dos Arquitectos felicita o Arq. Fernando 
Batalha, pelo exemplo inspirador da sua vida como 
pessoa e como arquitecto, assim como a Academia 
Nacional de Belas Artes pela sua justíssima iniciativa.

REVITALIZAÇÃO  
DO CONSELHO INTERNACIONAL 
DOS ARQUITECTOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA
Decorreu na Faculdade de Arquitectura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo (Brasil), entre 1 e 5 de 
Novembro, o XIº Encontro CIALP que contou com a 
presença de delegados de Angola, Brasil, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal e São 
Tomé e Príncipe. 
Face a um balanço da actividade nos últimos 2 anos, 
considerada insuficiente, procurou equacionar-se a 
refundação e relançamento do CIALP, a reconstituição 
de uma rede de contactos entre os arquitectos dos 
Países da Lusofonia. 
Por proposta da delegação portuguesa, a Ordem dos 
Arquitectos ficou mandatada para a implementação da 
institucionalização do CIALP, através da constituição 
de uma associação de direito privado registada em 
Portugal, bem como para a implementação de um 
website CIALP.

2 QUADROS COM  
FEIÇÃO DE PARÁBOLA
Os dois casos que hoje coloco à reflexão da classe 
através do Boletim situam-se no campo das relações de 
arquitectos entre si e destes em relação à associação da 
classe de que fazem parte, ou seja, é assunto em que  
se relaciona o individual e o colectivo.
São questões de Moral.
Porque ambos os casos me foram trazidos ou 
verbalmente ou envolvidos em emoções que podem 
embotar a clareza e a lógica e não terão sido, por isso 
mesmo, objecto de análise e julgamento eficazes, 
apresento-os sobre a forma de quadros e com feição de 
parábola com escusa de rigor e ausência de juízos de valor.
Apresento-os porque entre as atribuições de Provedor 
de Arquitectura está o ser “a consciência da Ordem”.

PRIMEIRO QUAdRO
1. Um arquitecto em serviço público é encarregue 
de projectar um edifício de equipamentos urbano 
de utilização colectiva e diversificado, para velhos, 
crianças e jovens, gente “normal” ou portadora de 
deficiência.
2. Desse edifício faz parte uma rampa que o  
arquitecto idealiza sem guardas na forma de  
um sólido geométrico puro.
3. A entidade municipal responsável pela gestão 
do edifício solicita ao arquitecto o cumprimento 
das regras mínimas de segurança, entre as quais a 
colocação de guardas.
4. Recusa-se o arquitecto a fazê-lo.
(reafirmo o meu papel de recontador da estória e 
portanto conto-a tal como me foi contada)
5. A entidade municipal responsável perante a recusa 
encarrega outro arquitecto, também servidor público, 
de o fazer em cumprimento do que entende ser 
garantia de segurança dos seus concidadãos.
6. O segundo arquitecto fá-lo em cumprimento do que 
entende serem as normas da “boa arte”.
7. O primeiro arquitecto apresenta queixa à associação 
profissional de ambos por entender que se está 
perante uma quebra de regras deontológicas.
8. Os órgãos disciplinares da associação profissional 
aplicam ao segundo arquitecto uma pena de censura.
Esta será a parábola do arquitecto estético e do 
arquitecto ético.

SEGUndO QUAdRO
1. Um arquitecto, por razões várias como ausência no 
estrangeiro, crise ou problemas de saúde, deixa de 
pagar as cotas devidas à Ordem, sem cuidar de solicitar, 
inequivocamente, suspensão de inscrição.
2. Como tal e no cumprimentos estrito de normas em 
vigor são lhe cancelados os direitos que advêm da 
inscrição na Ordem.
3. São informados todos os municípios, institutos, 
entidades licenciadoras ou utentes do trabalho de 
arquitecto, que aquele cidadão, por não ter pago as 
cotas da Ordem, não tem o direito nem ao uso de título 
de arquitecto nem ao exercício da profissão.
Comentário pessoal, trazido pela memória dos 
distantes anos pós-revolução: quando, em 1974, a 
classe discutiu as formas associativas que a democracia 
punha à sua disposição debateu-se a passagem de 
um Sindicato Nacional, obrigatória no pagamento 
das cotas, para uma associação livre que viveria do 
prestígio que alcançasse como interlocutor social 
ou para uma associação de inscrição obrigatória e 
controlada pelo Estado.
O tema mereceu acesas discussões defendendo a 
corrente obrigatória que só assim a associação seria 
forte e eficaz no alcance dos seus objectivos; evocavam 
os oponentes que na Constituição Democrática 
se afirmava que ninguém poderia ser obrigado a 
pertencer a uma organização qualquer que fosse 
(estavam ainda presentes a União Nacional e a Legião 
Portuguesa) e que o Direito ao Trabalho não poderia 
sofrer restrições dessa natureza.
As circunstâncias evoluíram, a Constituição terá sido 
alterada, a figura de Associação Pública forneceu 
escapatórias e hoje a Ordem assume funções 
reguladoras absolutas sobre o exercício da profissão.
Voltando à parábola: 
4. Entendendo que o arquitecto faltoso contraiu uma 
dívida em relação à Ordem, esta move-lhe um processo 
judicial que conduz ao arresto de bens pessoais, tais 
como o carro, os móveis e demais tarecos, e assim vem 
a sacar o valor das cotas vencidas.
Aqui estamos perante uma parábola sobre a dureza  
da justiça “inter-pares”.
FRANCISCO SILvA DIAS

NOvEMBRO 2009
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Foi publicada na passada sexta-feira, dia 30 de Outubro, a Portaria n.º1379/2009 que define as qualificações específicas mínimas dos técnicos habilitados  
a elaborar e subscrever projectos, a dirigir obras e fiscalizar obras, no âmbito dos projectos e obras compreendidas no artigo 2.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho. 
O texto final da Portaria, assim como o respectivo processo de audição da Ordem dos Arquitectos (OA), impõem que se esclareça a posição da OA em face do respectivo conteúdo: 

A POSIÇÃO DA OA FACE À PORTARIA N.º 1379/2009

1 
 Quer na Lei nº 31/2009, de 3 Julho, quer 
no âmbito da Portaria agora publicada, 
a posição da OA foi sempre favorável 

à inclusão dos vários profissionais 
com responsabilidades nas diferentes 
actividades desenvolvidas no processo 
construtivo (a concepção do projecto, a 
direcção e a fiscalização de obra) e contra 
quaisquer situações de exclusão. 

2 
 Tal princípio é compatível com o 
respeito pela actividade específica 
para que está habilitado cada 

um dos profissionais envolvidos, não 
segundo uma lógica corporativa, não 
como reconhecimento da actividade 
desenvolvida, mas pela simples 
constatação de que a qualificação 
específica de cada um daqueles habilita-o a 
melhor exercer determinada actividade. 

3 
 Assim, se a elaboração de um projecto 
de arquitectura é um acto reservado 
a arquitectos, também a elaboração 

de um projecto de engenharia é um acto 
reservado a engenheiros, tal como a 
elaboração de um projecto de paisagismo 
é um acto reservado a arquitectos 
paisagistas. Desta forma, cada um destes 
técnicos respeita o campo de actividade 
dos outros, não obstante serem previsíveis 
situações em que possa verificar-se alguma 
sobreposição dos âmbitos de actuação. 
Como, por exemplo, entre arquitectos e 
arquitectos paisagistas. 

4 
 Tal situação não implica uma qualquer 
exclusão, já que a Lei n.º 31/2009, de  
3 de Julho, consagrou que uns e outros 

devem desenvolver as actividades que lhes 
são reservadas em equipa multidisciplinar. 
Ou seja, o desenvolvimento do projecto 
para uma obra decorre do envolvimento 
simultâneo de todos aqueles que 
concorrem para que ela melhor se realize e 
resulte, sem distinção – mas, também, sem 
prejuízo – do carácter predominante de 
uma ou outra disciplina. 

5 
 A Arquitectura, a Engenharia e 
a Arquitectura Paisagista são 
essenciais para que Portugal 

prossiga o seu esforço de modernização 
e de internacionalização, apoiado na 
cultura, no conhecimento e no saber, 
com o concurso de todos os profissionais 
respectivos. Aliás, em particular na última 
década, estes têm sabido dar resposta aos 
desafios que se colocam, gerando novas 
formas de interagir e de construir, visando 
a qualidade do construído, e valorizando, 
cada vez mais, a qualificação da paisagem e 
a integração harmoniosa de qualquer obra 
no território. 

6 
 Contudo, tal entendimento – o 
de multidisciplinaridade – não foi 
devidamente equacionado na Lei  

n.º 31/2009 no que respeita à Fiscalização 
de Obra, ainda que o resultado obtido seja 
positivo quando comparado com o ponto 
de partida e as expectativas iniciais. Na 
verdade, a OA sempre entendeu que, bem 
mais importante que o cargo de Director 
de Fiscalização, seria de consagrar 
a obrigatoriedade de a Fiscalização 
(e não apenas a sua Direcção) estar 
sujeita a um regime jurídico próprio, sob 
responsabilidade de pessoas colectivas 
cuja capacidade técnica fosse reconhecida 
consoante tivessem nos seus quadros 
arquitectos, engenheiros, arquitectos 
paisagistas e engenheiros técnicos, 
advindo a responsabilidade jurídica para  
o seu administrador ou gerente. 

7 
 Tal posição não colheu junto do principal 
parceiro negocial da OA que, numa 
lógica a nosso ver mais corporativa, 

procurou antes qualificar o exercício de um 
cargo como se se tratasse de uma actividade, 
e mais do que isso, a ele reservada. Apesar 
disso, o resultado negocial, ainda que 
injustamente limitado, ultrapassou esta 
reserva, consagrando a possibilidade de 
intervenção dos arquitectos, enquanto 
Directores de Fiscalização, em obras 
cujo valor não ultrapasse €2.656.000 (e 
salvaguardando sem limitação as que 
remetem para bens imóveis classificados, 
em vias de classificação ou inseridos em 
zonas de protecção patrimonial). O mesmo 
não sucedeu para os arquitectos paisagistas, 
relegados a posição muito restringida no 
mesmo âmbito. 

8 
 Situação em tudo semelhante veio  
a verificar-se quanto à Direcção de 
Obra durante o processo de audição 

da OA para a elaboração da Portaria  
n.º 1379/2009, mas em termos que 
resultavam especialmente gravosos. 

9 
 Ora, no que toca à Direcção de  
Obra, a posição da OA foi sempre  
no sentido de fazer respeitar o 

que está consagrado no Estatuto da OA 
(Decreto-Lei 176/98, de 3 de Julho), isto  
é, de que a Direcção de Obra constitui um 
acto próprio da profissão de arquitecto, 
embora não exclusivo, nos termos do artigo 
42.º do referido Estatuto. Este princípio  
foi expressamente ressalvado na Lei  
n.º 31/2009, de 3 de Julho, e mereceu então 
o acordo de todas as partes envolvidas na 
respectiva negociação, salvaguardando, 
de resto, o reconhecimento que o 
Estado Português sempre garantiu ao 
arquitecto enquanto profissional que 
capacita tecnicamente uma empresa de 
construção. Também nesta matéria, e em 
coerência com os seus princípios, a OA foi a 
única Associação Profissional a assumir a 
discordância com a exclusão dos arquitectos 
paisagistas (da Direcção de Obra) em obras 
cujo projecto, no sentido amplo dado pela 
Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, integrasse 
um projecto de paisagismo. 

10 
 Trata-se, aliás, de uma evidência, 
isto é, não se pode em simultâneo 
reconhecer a qualificação para 

elaborar um projecto e negá-la no que diz 
respeito à fiscalização ou à direcção do 
respectivo processo construtivo, uma vez 
que um projecto, segundo a Lei nº 31/2009, 
é obrigatoriamente elaborado de forma a 
permitir “a sua inequívoca interpretação 
por parte das entidades intervenientes na 
sua execução”. 

11 
 No que diz respeito, muito em 
particular, ao exercício do cargo de 
Director de Obra – e no sentido de 

construir um amplo consenso e um quadro 
de equidade entre todos os técnicos – a OA, 
acompanhando o espírito da Lei, propôs 
que fossem protocoladas entre todas as 
Associações Profissionais as competências 
exigíveis para o respectivo exercício, por 
forma a clarificar os critérios de correlação 
entre a capacidade técnica – e a aquisição 
de capacitação – dos diversos profissionais 
e o âmbito das obras que estariam 
habilitados a dirigir. Todavia, a nosso ver 
incompreensivelmente, tal proposta foi 
liminarmente recusada pela Ordem dos 
Engenheiros e pela Associação Nacional de 
Engenheiros Técnicos. 

12 
 Importa registar que a OA reconhece 
a ampla disponibilidade do MOPTC 
durante o processo negocial da 

Portaria nº 1379/2009, sobretudo em face 
da inexistência de qualquer acordo entre as 
Associações Profissionais envolvidas. Ainda 
assim, com a publicação desta Portaria e no 
que respeita aos arquitectos, a OA verifica 
que, apesar de ultrapassados alguns dos 
aspectos mais gravosos observados no 
respectivo processo de audição, o MOPTC 
descura parte do disposto na Lei nº 31/2009, 
de 3 de Julho, a saber: 

a  Na Direcção de Fiscalização de Obra, ao 
fazer-se distinção entre os vários tipos 

de obras, limita-se uma vez mais o exercício 
do cargo de Director de Fiscalização, sem 
qualquer apoio na letra ou no espírito da Lei. 

b  Na Direcção de Obra restringe-se de 
forma ininteligível o acesso ao pleno 

exercício de tal cargo, quando nenhuma 
disposição na Lei (incluindo o Estatuto da 
OA) o determina. 

13 
 Mais. A Portaria adopta diferentes 
critérios para o exercício de 
tal cargo, consoante se trata 

de edifícios ou outros tipos de obra, 
adoptando o critério do valor da obra 
nuns casos, e da complexidade da obra 
em outros, sem qualquer justificação 
consistente. E não cumpre o disposto no 
artigo 27.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, 
que obriga à definição das especialidades 
relevantes para o exercício do cargo, 
deixando para as Associações Profissionais 
de Engenheiros a inteira liberdade para, 
unilateralmente, qualificarem profissionais 
para o exercício das actividades de 
Direcção de Fiscalização e de Direcção 
de Obra, independentemente da sua 
especialidade ou ramo de engenharia para 
que estejam habilitados. 

14 
 De igual modo, a Portaria revela 
disposições de constitucionalidade 
duvidosa. Com efeito, em particular 

para o Director de Obra, não se compreende 
e considera-se dificilmente aceitável que 
se estabeleça a partir do mero valor de uma 
obra a suposta capacidade técnica de quem 
a deve dirigir e fiscalizar, ou seja, que o valor 
de uma obra seja unidade de medida do 
conhecimento, do saber e da capacidade de 
um técnico qualificado. É injustificável que 
o direito constitucional ao trabalho seja 
limitado pelo valor do mesmo e não pela 
garantia da capacidade de um cidadão em 
exercê-lo sem prejuízo dos demais. 

15 
 Tudo isto foi sendo comunicado 
muito em particular ao INCI 
(entidade pública que foi incumbida 

pelo MOPTC de instruir o processo que 
levou à publicação da Portaria), seja nas 
duas reuniões solicitadas pela OA, seja 
nas várias propostas apresentadas e 
que visavam um mínimo de consenso, no 
respeito pela Lei e pelo interesse público. 
A procura insistente da melhor solução 
foi, contudo, diminuída quer pela urgência 
da publicação da Portaria, quer pelo 
acordado entre a Ordem dos Engenheiros 
e a Associação Nacional dos Engenheiros 
Técnicos quanto aos projectos de 
engenharia, bem como quanto à limitação 
– absolutamente inaceitável – dos demais 
profissionais no acesso ao exercício do 
cargo de Director de Obra, situação que, 
em parte, foi ultrapassada na redacção da 
própria Portaria. 

16 
 A OA reafirma o princípio pelo qual 
sempre se norteou: a procura de 
diálogo e de consensos alargados, 

não tanto como fim em si mesmo, mas antes 
como meio de defender todos os cidadãos 
e de valorizar cada um dos profissionais 
envolvidos: arquitectos, engenheiros, 
arquitectos paisagistas e engenheiros 
técnicos. A OA entende que cada um destes 
é indispensável para o ordenamento 
do território, a defesa da paisagem e a 
qualificação do ambiente construído, assim 
como para a segurança, a funcionalidade 
e a beleza de qualquer construção, por 
forma a que esta resulte num bem comum 
que a todos convoca e cuja correcta 
execução é exigência de todos os cidadãos 
e do interesse público. Neste sentido, a 
OA sempre defendeu que as entidades da 
administração pública implicadas deveriam 
promover, mais do que a audição formal, 
o debate entre todas e não apenas entre 
algumas das Associações Profissionais, 
por forma a promover a inclusão e evitar 
qualquer exclusão, e por forma a sobrepor 
o mérito profissional à disposição 
administrativa arbitrária. 

17 
 Assim, sem prejuízo da possibilidade 
de agir no sentido da superior 
defesa do interesse público por 

todos os meios ao seu alcance, a OA apela, 
desde já, à urgente implementação da 
Comissão de Acompanhamento prevista na 
citada Portaria, onde devem ter assento 
todas as Associações Profissionais, 
independentemente da sua natureza 
jurídica, pública ou privada. 

18 
 Por fim, importa reafirmar que a OA 
respeita o acordo histórico obtido 
em torno da nova Lei 31/2009, de 

3 de Julho (que revoga o Decreto 73/73). 
E, uma vez mais, importa ressalvar que, 
não sendo perfeita como todas as que 
resultam de compromissos visando 
consensos, esta nova Lei consagra uma 
nova cultura na concepção de projecto e no 
processo de construção, assim como abre 
um novo quadro de reconhecimento, de 
exigência e de oportunidade ao exercício 
da profissão de arquitecto, bem como a 
todas as outras também implicadas. Neste 
quadro, a OA expressa publicamente a 
sua disponibilidade para novos e amplos 
entendimentos e sinergias com o MOPTC 
e com todas as Associações Profissionais 
envolvidas, bem como reafirma o empenho 
– que sempre demonstrou – na procura de 
um quadro legislativo que melhor sirva os 
cidadãos, as comunidades e o País. 

LISBOA, 12 DE NOvEMBRO DE 2009 

PELA ORDEM DOS ARQUITECTOS 

JOÃO BELO RODEIA, PRESIDENTE 

COMUnICAdO

nacional
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Cinco equipas de arquitectos portugueses – Inês Lobo, 
Pedro maurício borges, Pedro reis, Jorge Figueira e 
Pedro ravara/Nuno Vidigal – com formações, modos  
de ver e sensibilidades diferentes, representam 
Portugal na 8ª bienal Internacional de Arquitectura  
de São Paulo, que se realiza entre 31 de outubro e  
6 de dezembro de 2009.
A proposta portuguesa envolve assim cinco projectos 
para edifícios escolares nos cinco países africanos de 
língua oficial portuguesa (Cabo Verde, Guiné Bissau, 
São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique), que se 
caracterizam pela sua grande qualidade arquitectónica, 
pela sua adequação às condicionantes locais e pela 
sua forte sustentabilidade, em termos de manutenção 
futura e de resposta, quer social quer ambiental.
A proposta de Portugal reveste-se do ponto de vista 
institucional de especial interesse na medida em 
que vai ao encontro da Declaração dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (adoptada em 2000, 
por todos os 189 Estados Membros da Assembleia 
Geral das Nações Unidas), tendo como meta garantir 
que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, 
terminem um ciclo completo de ensino primário.

cinco ÁFricas  
cinco escolas
A representação portuguesa na BIA’09 foi pensada 
como uma oportunidade para uma acção mais 
propositiva, mais útil, uma oportunidade de construir 
uma situação com hipóteses de continuidade, que não 
se esgotasse nesta mostra.
Propositadamente, o olhar foi voltado para África e 
para os cinco países de língua oficial portuguesa que 
nos são afectiva e historicamente mais próximos. 
Conhecidas as grandes carências com que essas 
jovens nações se debatem na procura da construção 
de sociedades mais justas e democráticas no 
meio dos enormes desequilíbrios provocados pela 
irracionalidade económica mundial, o tema da 
educação e das construções a ela dedicada não pôde 
deixar de surgir como o mais premente e o que maior 
sentido faria estimular e promover.
Cinco escolas para África, exercícios assentes sobre 
bases verdadeiras, menos auto-referenciados, 
menos umbilicais; exercícios quase nos limites das 
possibilidades da arquitectura; ali, onde as condições 
de vida não estão certamente formatadas pelo 
conforto europeu e onde a urgência social é aguda 
e obriga a um enorme e voluntário esforço de outra 
invenção. A escassez e a sustentabilidade encaradas 
no seu próprio território, já não como premissas 
sócio-decorativas, académicas ou retóricas. (...)
MANUEL GRAÇA DIAS COMISSÁRIO DA REPRESENTAÇÃO  

OFICIAL PORTUGUESA

(...) Não é limitador de um projecto de criação procurar 
para o mesmo uma utilidade prévia?
Como se percebe, esta matéria tem diferente valor 
conforme o campo da pergunta – é questão sujeita 
a grande polémica, fazê-la no domínio das artes 
visuais e das artes do espectáculo (para simplificar). 
Todavia, seria estranho não a colocar nos domínios da 
arquitectura e do design.
Apesar da crescente tendência para a apresentação 
de propostas estéticas não funcionais, dificilmente se 
aceita um objecto de arquitectura ou de design sem 
utilidade. Sem poder abdicar as respectivas disciplinas 
das utopias e dos programas “inúteis”, há um 
momento que será, eventualmente, “o” momento da 
arquitectura, que é o do construído – potência e acto.
A capacidade crítica, o trabalho de escola, a erudição, 
a criatividade, a competência técnica, a consciência 
plástica, as noções sobre o território e a consciência 
política, todas elas de grande relevância para a 
arquitectura, têm expressão numa proposição que 

se materializa.E a materialidade da proposta já 
não pode, na sua tridimensionalidade, ser como a 
instalação, a escultura, o monumento, “inútil”. O seu 
patamar relacional não será, apesar de também poder 
ser, o da instalação, da escultura, do monumento 
(actualmente, a arquitectura passa, por vezes, à 
categoria de “espaço lúdico/monumental urbano” 
e continua, como sempre, a ser representação 
de cultura e de poder). Assumindo um espaço 
próprio para a presença social da arquitectura 
contemporânea na relação com as artes, pretende- 
-se com a representação oficial portuguesa à 8ª 
Bienal Internacional de Arquitectura de São Paulo a 
afirmação da criação em arquitectura na sua relação 
com o espaço em concreto. Mais do que isso, a sua 
relação com o lugar. E nessa relação, a convocação  
da densidade social do lugar. (...)
JORGE BARRETO XAvIER DIRECTOR-GERAL DAS ARTES

Mais informações www.dgartes.pt/saopaulo2009/index.htm

InÊS LOBO
escola do 
ensino BÁsico 
para acHada 
FaZenda
SAnTIAGO, CABO VERdE
Poderão os arquitectos ambicionar 
desenhar a informalidade?
Desenhar uma peça com uma escala 
completamente diferente seria uma 
ruptura desnecessária.
A escala dominante dos espaços onde as 
pessoas se encontram parece-me ideal.
Talvez por isso não quis uma escola com um 
grande recreio, mas antes um conjunto de
espaços interiores e exteriores com escala 
aproximada e que se possam agrupar, 
permitindo uma contínua e renovada 
transformação do espaço de ensino. Não 
sei desenhar a informalidade. A actividade 
do arquitecto é profundamente racional 
e está baseada no rigor do conceito e da 
geometria.
INêS LOBO CONvERSA COM RICARDO CARvALHO

PEdRO MAURÍCIO BORGES
escola para  
o ensino BÁsico 
UniFicado  
de cacHeU
BAIRRO dO CAMPO, CACHEU,  
GUInÉ-BISSAU
Porque a Escola Básica [na cidade de 
Cacheu] deve ser inteiramente executada 
com materiais e mão-de-obra guineense, 
foi feito um levantamento dos recursos 
disponíveis. As contingências determinaram 
uma configuração genérica, constatada em 
muitas outras construções no país.
A arquitectura portuguesa foi, em tempos, 
uma “arquitectura de resistência”. Se 
alguma coisa permanece dessa resistência 
talvez seja a capacidade de recordar o seu 
passado. O resto, como invocar sobre ela a 
escassez, não passa de um romantismo. Na 
Guiné-Bissau, onde falta quase tudo, 
construir uma nova memória como a Escola 
Básica de Cacheu talvez seja uma acção 
contra o esquecimento.
DIOGO SEIXAS LOPES

PEdRO REIS
crecHe e JardiM  
de inFÂncia 
para santa 
catarina
SÃO TOMÉ, SÃO TOMÉ E PRÍnCIPE
Não é a primeira vez que Pedro Reis 
projecta em situações extremas de 
carência e com populações onde persistem 
práticas comunitárias ancestrais. 
Alguns dos princípios transitaram para 
o novo projecto: envolver a população 
na construção do novo equipamento 
recorrendo a técnicas locais, “incorporar 
o máximo de materiais disponíveis” ou 
apostar na durabilidade das soluções. 
Mesmo sem deixar de ser realista, o 
contributo de Pedro Reis está exactamente 
em não abdicar de uma “visão culta”, 
numa materialização que pode muito bem 
significar a democratização do “direito à 
arquitectura” de uma forma mais universal.
ANA vAz MILHEIRO

JORGE FIGUEIRA
escola 
portUGUesa 
para BenGUela
AnGOLA
O projecto para a Escola Portuguesa de 
Benguela, coordenado por Jorge Figueira, 
constitui um motivo oportuno de reflexão 
sobre o modo como a arquitectura se pode 
afirmar enquanto factor de urbanidade, 
não apenas no seu sentido físico, mas 
também transcultural.
Traçado com base numa grelha uniforme 
de ruas alongadas e composto por séries 
repetitivas de parcelas, o loteamento coloca o 
equipamento escolar no “centro de gravidade” 
do conjunto, embora implantando-o de um 
modo relativamente isolado.
Tomando essa centralidade, Jorge Figueira 
optou por dialogar com as linhas de força 
do emparcelamento, distendendo o edifício 
e conferindo uma função estruturante a 
cada um dos seus “braços”. De algum modo, 
reencontra o sentido “(infra)estruturador” 
que conhecera e admirara nos esquemas 
tipológicos e morfológicos das “escolas 
modernas” de Luanda e do Lobito.
NUNO GRANDE

PEdRO RAVARA + nUnO VIdIGAL
escola priMÁria  
para a vila  
do MilÉnio  
no lUMBo
nAMPULA, MOÇAMBIQUE 
A prática de projecto de Pedro Ravara e 
Nuno Vidigal filia-se no prazer de invenção 
de uma arquitectura animada pelas suas 
próprias formas – coloridas, texturadas 
e em constante tensão –, formas que 
decorrem de uma razão pragmática e 
operativa que conjuga o programa com as 
possibilidades construtivas de um mercado 
de materiais rico e diversificado.
Talvez a resolução mais justa do problema 
proposto a estes arquitectos, dois 
europeus a desenhar em África, fosse a 
retirada estratégica. A consubstanciação 
da ideia em forma, o gozo táctil da 
arquitectura imaginada, são prazeres 
específicos da sua própria cultura. Só 
que nenhum arquitecto prescinde dos 
seus vícios, deliciosos, e sabe que a sua 
resistência reside na construção da 
imagem, lugar onde habitamos. Felizmente, 
até o mais matemático dos arquitectos 
não admite negar a arquitectura tal como a 
conhecemos.
ANDRé TAvARES

8ª BIENAL INTERNACIONAL  
DE ARQUITECTURA DE SÃO PAULO

a arQUitectUra no lUGar da acÇÃo
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GUIA PARA O 12º CONGRESSO  
DOS ARQUITECTOS
Este guia pretende orientar todos os participantes do Congresso 
disponibilizando informações sobre os temas, sub-temas e convidados, 
para além de toda a programação, quer a programação geral quer 
o programa complementar que inclui exposições, visitas guiadas e 
projecções de filmes sobre arquitectura. Ainda dentro da programação 
complementar a Câmara Municipal, com o apoio da OA-SRN, lança o Mapa 
de Arquitectura de Vila Nova de Famalicão, cidade que acolhe este ano o 
Congresso dos Arquitectos.
Dentro da programação é possível encontrar informação detalhada sobre 
os quatro sub-temas e sobre os painéis correspondentes, para além de 
uma pequena biografia dos conferencistas Alberto Escovar Wilson-White 
(arquitecto colombiano), Rob Docter (presidente do Fórum Europeu para as 
Políticas de Arquitectura) e Nuno Portas.
Poderão também encontrar informações úteis, como informação sobre as 
ligações directas Alfa Pendular da CP e algumas sugestões de hotéis nos 
arredores de Vila Nova de Famalicão, alguns com condições especiais para 
os arquitectos inscritos no Congresso.
A criação e implementação de uma Política Pública de Arquitectura para 
Portugal constitui há muito um dos objectivos centrais da Ordem dos 
Arquitectos, sempre na perspectiva de alargar o Direito à Arquitectura, ou 
melhor, de que a Arquitectura seja mais acessível a todas as pessoas. 
Uma Política Pública de Arquitectura visa promover a Arquitectura como 
recurso para qualidade e sustentabilidade do ambiente construído, 
para a qualidade de vida dos cidadãos, para afirmação cultural e para o 
desempenho da economia, dando particular relevância à participação das 
comunidades, à educação pela arquitectura, à criatividade e património 
arquitectónico, e à melhoria do exercício profissional dos arquitectos.
O Congresso dos Arquitectos é um momento único de reflexão conjunta 
na vida dos arquitectos. Permite a todos os participantes tomar 
conhecimento de matérias e ouvir peritos e especialistas que enriquecem 
o saber do arquitecto, podendo participar tomando voz na definição 
de acções e linhas de orientação das actividades futuras da Ordem dos 
Arquitectos.
A inscrição no Congresso inclui a recepção oferecida pela Câmara Municipal 
de Vila Nova de Famalicão, o almoço e transporte diário (autocarro) desde 
a estação CP e o Hotel Moutados (Famalicão), a Casa da Música (Porto), e o 
Hotel Cidnay (Santo Tirso) até à Casa das Artes.
O Guia pode também ser descarregado no site da OA – www.arquitectos.pt 
– juntamente com outra documentação informativa do Congresso.
Para ir actualizando a informação sobre o 12º Congresso inscreva-se nas redes sociais
http://www.facebook.com/people/Ordem-Dos-Arquitectos/100000442277582
http://12congressodosarquitectos.blogspot.com/
http://twitter.com/12congressoOA

PRIMEIRO CADERNO PROFISSÃO
Será distribuída nos dias do Congresso a publicação intitulada  
Sobre o Regime Jurídico que estabelece a qualificação profissional exigível 
aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela 
fiscalização de obra e pela direcção de obra (revoga o Decreto nº 73/73) /  
Lei nº 31/2009, de 30 de Julho / Portaria nº 1379/2009. 
Esta edição inicia uma colecção de Sebentas e Manuais Técnicos relacionadas 
com a profissão de arquitecto, editadas pelo Conselho Directivo Nacional 
da Ordem dos Arquitectos. A publicação integra o texto integral da Lei e 
da Portaria bem como um parecer jurídico elaborado pela sociedade de 
advogados MPBA e subscrito pelo Dr. Gonçalo Menéres Pimentel. 
“De há muito que era reclamada por vários sectores a revisão do Decreto 
n.º 73/73, de 28 de Fevereiro, por se julgar incompatível o grau das 
qualificações exigidas aos operadores urbanísticos com as crescentes 
exigências de estética, segurança, salubridade e eficiência das edificações, 
mais ainda, com um urbanismo de qualidade e com um correcto 
ordenamento do território.
No essencial, permitia-se a não arquitectos fazer e assinar projectos  
de arquitectura, tal como se permitia, em termos análogos, desvirtuar  
o núcleo dos actos próprios da engenharia.
Este decreto, surgido em circunstâncias próprias (de um surto construtivo, 
em Portugal), marcou um retrocesso sobre a qualificação dos técnicos 
responsáveis por elaborar os projectos de obras sujeitas a licenciamento 
municipal, prevendo que, por regra, fossem confiados a um conjunto de 
técnicos, compreendendo «arquitectos, engenheiros civis, engenheiros 
técnicos de engenharia civil e de minas, construtores civis diplomados ou 
outros técnicos diplomados em Engenharia ou Arquitectura reconhecidos 
pelos respectivos organismos profissionais». Um retrocesso que, embora 
confessamente transitório, haveria de perdurar até aos nossos dias.”
GONÇALO MENéRES PIMENTEL

LEVANTE O  
SEU EXEMPLAR  
ATÉ AO FIM  
DO ANO
A publicação está disponível e pode 
ser levantada gratuitamente pelos 
membros interessados junto dos 
serviços de Secretaria das Secções 
Regionais Norte e Sul, a partir de  
2 de Dezembro e até ao final do ano. 
Com o novo ano, o “caderno” terá o 
preço de capa de €5.

A REDE EUROPEIA DAS 
AUTORIDADES COMPETENTES  
EM ARQUITECTURA
Decorre do Tratado Europeu a instauração dos 
quadros normativos que garantam a liberdade de 
estabelecimento e a livre circulação de Arquitectos 
entre Estados-Membros da União Europeia. A 
legislação nacional define a Ordem dos Arquitectos 
como Autoridade Competente para a profissão 
regulamentada de Arquitecto, sendo identificada como 
a ”entidade habilitada para emitir ou receber títulos 
de formação e outros documentos ou informações” 
que digam respeito à verificação das qualificações 
profissionais nesta área, conforme estabelecido 
através da Lei n.º0 9/2009, de 4 de Março. Em 
consequência, a Ordem dos Arquitectos é a entidade 
nacional responsável pela colaboração com as 
entidades homólogas dos outros Estados-Membros, 
no âmbito da aplicação das Directivas Europeias 
que visam a livre circulação dos arquitectos. Neste 
enquadramento, a Ordem dos Arquitectos passou a 
integrar a European Network of Architect’s Competent 
Authorities (ENACA), com o objectivo de garantir uma 
permanente e adequada articulação com as suas 
congéneres europeias.
A ENACA, fundada em 2007, é uma estrutura multilateral 
que visa a cooperação administrativa e operacional 
entre as Autoridades Competentes designadas por 
cada um dos Estados-Membros da União Europeia para 
o acompanhamento e a supervisão de prestações de 
serviços de arquitectura no regime de livre circulação 
em vigor. A ENACA, actualmente presidida por Toal 
Ó Muiré, do Royal Institute of Architects of Ireland 
(RIAI), reúne membros dirigentes das Autoridades 
Competentes nacionais e baseia o seu funcionamento 
a partir das orientações estruturadas em reuniões 
regulares (3 vezes por ano) e através da sua plataforma 
de comunicação electrónica (www.enaca.eu).
Na última reunião, realizada em Outubro, foram 
debatidos aspectos relativos ao reconhecimento 
dos títulos de formação dos arquitectos, tendo sido 
analisadas as orientações dominantes dos diplomas em 
arquitectura e as diferentes condições estabelecidas 
pelos Estados-Membros para o exercício da profissão. 
Os representantes das Autoridades Competentes 
comunicaram os calendários dos diferentes países 
em relação à transposição da Directiva Qualificações 
(já transposta, em Portugal, através da Lei n.º 
09/2009, de 4 de Março), da Directiva Serviços (ainda 
não transposta em Portugal) e à implementação do 
designado “Sistema de Informação do Mercado Interno”, 
IMI, no qual a Ordem dos Arquitectos já se encontra 
registada como Autoridade Competente. Com vista à 
optimização dos mecanismos legais de reconhecimento 
dos títulos de formação em arquitectura, foi deliberada 
a apresentação no Parlamento Europeu de uma 
reflexão da ENACA, baseada em situações concretas já 
registadas, nas quais se incluem casos apresentados 
pela OA, de arquitectos portugueses que pretendem 
desenvolver a sua actividade profissional em diferentes 
países europeus. 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
NO ESPAÇO EUROPEU
SUB-GRUPO DE AvALIAÇÃO DOS 
DIPLOMAS EM ARQUITECTURA
Através do Conselho Nacional de Admissão, a Ordem 
dos Arquitectos integra o grupo de avaliação e registo 
dos diplomas europeus em Arquitectura, estrutura em 
funcionamento associado ao Grupo de Coordenadores 
para o reconhecimento das Qualificações Profissionais, 
no âmbito da Comissão Europeia.
A especificidade da formação em arquitectura e a 
necessidade de avaliação articulada dos diferentes 
diplomas propostos nos Estados-Membros 
justificaram a criação de um grupo de peritos e de 
representantes das Autoridades Competentes cujo 
trabalho se tem repartido entre a avaliação dos 
cursos que se candidatam ao registo no Anexo da 
Directiva Qualificações - com vista ao reconhecimento 
automático dos títulos de formação que emitem - e a 
definição de critérios e procedimentos conducentes  
à livre circulação de arquitectos na Europa.
Na última reunião do Sub-Grupo foram identificadas 
situações de resolução prioritária, com implicações 
directas em matérias sob a tutela da Ordem dos 
Arquitectos, a saber:
- a Comissão Europeia (CE) alertou para a 
obrigatoriedade de notificação dos cursos com 
alterações resultantes da adaptação dos seus 
planos de estudo ao modelo de Bolonha. A Ordem 
dos Arquitectos convocou já todas as escolas de 
arquitectura nacionais, às quais comunicou a 
importância e a necessidade do envio, a curto prazo, 
dos processos de notificação dos diplomas, para 
avaliação e eventual registo.
- foi analisado o modo de ser garantido que o registo 
das notificações dos diplomas em arquitectura 
inclua a indicação relativa às condições particulares 
do exercício da profissão nos diferentes Estados-
Membros. Com este objectivo, a Ordem dos Arquitectos 
tinha solicitado anteriormente a referência à 
obrigatoriedade da inscrição nesta Ordem, como 
decorre dos Estatutos (Art.º 42) e da Lei n.º 31/2009,  
de 3 de Julho (n.º 2 do Art.º 10.º).
- foi igualmente debatida a caracterização da 
experiência profissional tutelada, posterior à 
formação académica e anterior ao exercício pleno da 
profissão, reconhecendo-se um consenso alargado 
sobre a definição de um período não inferior a dois 
anos, como sugerido pelo Conselho dos Arquitectos  
da Europa (CAE).
víTOR CARvALHO ARAúJO

CONSELHO NACIONAL DE ADMISSÃO

RECOnHECIMEnTO dAS QUALIFICAÇÕES dOS ARQUITECTOS nA UE
EM REPRESENTAÇÃO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, O PRESIDENTE 
DO CONSELHO NACIONAL DE ADMISSÃO PARTICIPOU NAS REUNIÕES 
DA ENACA E DO SUB-GRUPO DE AVALIAÇÃO DOS DIPLOMAS EM 
ARQUITECTURA, NO âMBITO DA COMISSÃO EUROPEIA.
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PRÉMIO DE ARQUITECTURA  
EM TIJOLO DE FACE À VISTA  
– CVG 2007/2009
31 DEZEMBRO 
DATA LIMITE DE ENTREGA  
DE CANDIDATURAS
Está a decorrer até ao dia 31 de 
Dezembro o prazo para a entrega 
das candidaturas ao “Prémio de 
Arquitectura em Tijolo de Face à 
Vista”, instituído pela Cerâmica do 
Vale da Gândara, com a colaboração 
da Secção Regional do Norte da 
Ordem dos Arquitectos. 
O Prémio, de edição bienal, “destina-
se a premiar as obras construídas 
em tijolo de face à vista, ou com uma 
preponderante aplicação de tijolo de 
pavimento (…), que se evidenciem 
pela sua qualidade arquitectónica 
e coerência construtiva”, 
considerando duas categorias 

distintas, a Categoria Absoluta  
e a Categoria Jovem Arquitecto.  
A Categoria Absoluta destina- 
-se a premiar a melhor obra de 
arquitectura e a Categoria Jovem 
Arquitecto distingue a melhor 
candidatura cujo autor apresente 
idade até aos 40 anos, inclusive. 
Nesta quarta edição, poderão 
candidatar-se todas as obras de 
edifícios ou espaços públicos em 
território nacional, concluídas entre 
1 de Julho de 2007 e 31 de Dezembro 
de 2009, que utilizem, de forma 
relevante, tijolo de face à vista ou 
tijolo de pavimento. O Prémio prevê 
a atribuição de €7.500 ao autor do 
projecto seleccionado na Categoria 
Absoluta e de €3.750 na Categoria 
Jovem Arquitecto.
O Júri, que conta com a participação 
de arquitectos designados pela 

Ordem dos Arquitectos, poderá 
ainda atribuir Menções Honrosas, 
de carácter não pecuniário.
As candidaturas deverão ser 
entregues nas instalações da Sede 
da Cerâmica do Vale da Gândara, até 
ao dia 31 de Dezembro de 2009.
Inscrições, regulamento  
e outras informações em  

www.oasrn.org > Concursos 

EUROPAN
Na passagem dos 20 aNos de existêNcia
Durante os passados dias 4 e 5 de Novembro, realizaram-se vários debates  
e organizaram-se grupos de trabalho subordinados ao tema Que futuro para os concursos Europan?  
Entre inovação e negociação, na cidade de Graz, na Áustria. Pedro Brandão, o Secretário-geral da Associação 
Europan Portugal, assegurou a representação portuguesa através de uma apresentação com o título  
The Social and Political Economics of Sustainability, baseada numa proposta-manifesto de um concorrente  
ao Europan 10.

EUROPAN 10 
ReUNiU as cidades e os JÚRis 
em toRNo de 200 pRoJectos
Os dias 6 e 7 de Dezembro dividiram-se entre um 
primeiro dia de debates, acerca de conceitos relativos 
à intensidade urbana (mix de pessoas e usos) e de 
abordagem às formas como se define um projecto 
sustentável, e um dia que reuniu representantes 
das cidades/promotores e dos júris de cada país 
participante em diferentes grupos de trabalho.
A Invesfer, representada por João Rocha, discutiu 
com mais nove promotores a regeneração e 
conversão programática de áreas urbanas, num 
grupo de trabalho moderado por Hugo Hinsley e com 
a participação de Roger Riewe, membro da Comissão 
Científica Internacional, que integrou o júri nacional 
e assegurou a representação do júri português  
no Fórum.
Erik Wingquist moderou o grupo de trabalho com 
cinco cidades, agrupadas sob o tema comum da 
colonização de novas comunidades urbanas, com a 
participação de Fernando Martins representando a 

Câmara Municipal de Cascais e o sítio Cabreiro.
Finalmente, a Câmara Municipal de Lisboa debateu 
os objectivos estratégicos lançados para o Campo 
Grande através de Pedro Dinis, seu representante, 
num painel que contou com 8 cidades, moderado por 
Jens Metz, sob a temática da revitalização, de novos 
pólos ou de espaços lineares.

JÚRi decide  
a 28 de NoVemBRo
O júri português reunirá numa segunda sessão de 
trabalho onde vai analisar de novo as propostas 
pré-seleccionadas na primeira reunião. A escolha 
dos prémios, menções e citações (a haver lugar), 
ficará então decidida, passando-se posteriormente 
à abertura dos envelopes selados e quebra do 
anonimato. 
O anúncio dos resultados, no entanto, verifica-se 
a 18 de Janeiro de 2010, conforme o calendário 
internacional do concurso, após verificação, a 
nível nacional e europeu, da conformidade dos 
documentos de identificação das equipas.
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EXERCÍCIO dA PROFISSÃO
PORTARIA N.º 1379/2009,  
DE 30 DE OUTUBRO 
Regulamenta as qualificações específicas profissionais 
mínimas exigíveis aos técnicos responsáveis pela 
elaboração de projectos, pela direcção de obras e pela 
fiscalização de obras, no âmbito dos projectos e obras 
compreendidos no artigo 2.º da Lei n.º 31/2009,  
de 3 de Julho.

UnIdAdES dE SAÚdE
DECRETO-LEI N.º 279/2009  
DE 6 DE OUTUBRO
Estabelece o regime jurídico a que ficam sujeitos  
a abertura, a modificação e o funcionamento  
das unidades privadas de serviços de saúde.

Os diplomas acima referidos estão já inseridos nos respectivos temas da compilação de diplomas legais que o serviço de apoio à 
prática profissional da OA-SRN disponibiliza na sua página. Este serviço dispõe ainda de um formulário electrónico onde os membros 
da OA podem solicitar esclarecimentos.

RESULTAdOS

FEIRA CONCRETA 09
PRÉMIO 3E ATRIBUÍDO AO  
STAND AMORIM ISOLAMENTOS 
O stand da Amorim Isolamentos, 
SA, projectado pelo arquitecto 
Nuno Graça Moura com o designer 
António Queirós, foi o vencedor do 
Prémio 3E – Melhor Stand Exponor, 
atribuído no âmbito da Feira 
Concreta 2009.
Conforme se pode ler na memória 
descritiva, o projecto pretende 
explorar as potencialidades 
construtivas tradicionais da cortiça. 
“Mais do que um espaço para expor 
produtos de cortiça, propomos 
um stand que seja ele próprio a 
exposição.”
O Júri destaca, conforme se lê 
na acta da reunião, entre outros 
aspectos, a qualidade do projecto,  
a versatilidade do stand e a questão 
dos sentidos na exploração do 
espaço, que suscita a curiosidade 
dos visitantes. 

O prémio, promovido pela EXPONOR 
e organizado em colaboração 
com a Associação Portuguesa de 
Designers, APD, e a OA-SRN, visa 
distinguir o melhor stand de cada 
feira organizada pela EXPONOR.
Para além de um prémio de 
reconhecimento, pretende 
constituir-se, também, como 
um incentivo à procura de novos 
conceitos de stands, enquanto 
potenciadores máximos da 
dignificação da qualidade espacial 
das feiras.
O Júri desta edição foi constituído 
por Manuel de Sousa e Sandra 
Bento, designados pela EXPONOR, 
Miguel Neiva e Nuno Sá Leal, 
designados pela APD, e Paula 
Pinheiro e Margarida Vagos Gomes, 
designadas pela OA-SRN.
Mais informações e consulta do 
Regulamento em www.oasrn.org > 
concursos e www.premio3E.exponor.pt

EM PREPARAÇÃO
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da oa-srn 
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17978 foi o número atribuído ao 
último membro inscrito na oa no 
mês de Outubro

A nORTE
Ana Isabel Fernandes da Rocha 
Ana Lúcia Fontes Grácio 
Ana Luísa Pereira Pinto 
Ana Maria Rua Cardoso 
Ana Yuki Casal Tsukagoshi 
André Fernandes Alves Chaves 
André Joaquim de Sousa Melo 
André Manuel de Oliveira Lobo 
André Moreira dos Santos 
Andreia Sofia Martins Farinha 
Ângela Patrícia Cacinho Aguiar 
António Amaral dos Santos 

Bruno Miguel Afonso da Silva 
Catarina Figueiredo Marques 
Cristina Isabel Pinto Carvalho 
Daniela Sofia Faria de Macedo 
Daniela Sofia Teixeira Barros 
Davide Augusto Marques Duarte 
Dora Neves Santos Lima 
Duarte Nuno Pereira Gouveia 
Elisa Sofia Fernandes Lindade 
Fernando Manuel Rodrigues de Melo 
Filipe Manuel Pontífice Secca 
Filipe Miguel Rolim Peças 
Gisela Sofia Morais de Oliveira 
Helena Cristina Neto Henriques 
Hugo Filipe Nogueira de Araujo 
Ivo Dirceu Correia Amaro 
Joana Dias de Magalhães 
João António Pires da Rosa 

João Paulo Mendes Baptista 
José Carlos Peralta Correia 
José Ricardo Alves Pereira 
Laura Sofia Faria Alves 
Luís António da Costa e Cunha 
Luís Miguel Gomes Alves 
Marco Dinis Ribeiro de Freitas 
Maria Clara Rito Couto 
Maria Rita Dias da Costa 
Mariana Ramos Moreira e Sá 
Marta Sofia Marques de Oliveira 
Miguel Luís Faria Correia 
Nuno Filipe Morais Dias 
Nuno Filipe Ferreira dos Santos 
Patrícia Isabel Martins da Rocha 
Patrícia Vieira de Rebelo e Freitas 
Pedro Gouveia Alves Pereira 
Pedro Manuel Teixeira da Silva 

Ricardo Filipe Macedo de Oliveira 
Ricardo José Santos Henriques 
Rita Alexandra Sarmento Pereira 
Rosa Margarida das Neves Cardoso 
Rui Miguel da Conceição Morais 
Rute Marques Crespo 
Sara Manuela Gonçalves Ferreira 
Sofia Maria Marques Senos 
Susana Cristina Alves Carabineiro 
Tania Filipa Reis Carreira 
Telmo José Morais de Oliveira 

A sul
Albert Jean François Grange 
Ana Lúcia Gonçalves Madaleno 
Ana Luísa da Silva Henriques 
Ana Rita Ramos Charneca 

Ana Sofia Mateus Abrantes 
Ângela Marina dos Santos Marçalo 
Bruno Miguel Godinho Duarte 
Bruno Miguel Fernandes Dias 
Bruno Miguel Vaz Lopes 
Catarina Isabel Ruivo Rainho 
Cláudia de Oliveira Fernandes 
Cristina Maria Barbosa de Sousa 
Cristina Monteiro da Silva Curado 
Diana Luísa Alves de Almeida 
Dirk Mayer 
Elodie Granja Martins 
Eunice Marlene Lapeiro Lopes 
Fábio Miguel Conde e Silva 
Filipa Sofia Almeida Nunes 
Henrique António Carlos Narciso 
Hugo Miguel Borges Pinto 
Ivan Sérgio do Vale Teixeira 

Joana das Dores Fernandes 
Joana Margarida Pereira Santos 
João Luís Ataíde Rocha 
João Tiago Franco Guedes 
Júlio César Martins Nunes 
Luís Ricardo Gonçalves Soares 
Maria Cristina de Ferreira Cabrita 
Maria João Barbosa Fonseca 
Mariana Silva Medeiros 
Mariana Veríssimo Mesquita Póvoa 
Marisa Alexandra Almeida Ramalho 
Nuno Filipe Bento da Costa 
Paulo Jorge Pereira Valquaresma 
Pedro Manuel Isaac Brandão 
Sara Cristina Russo Esteves 
Sílvia Maria Agostinho do Amaral 
Teresa Sofia Raimundo Gonçalves

ForMaÇÃoaGenda deZeMBro

novos

A nORTE
Miguel Nery [responsável de formação]
Bárbara Belo [coordenação de formação]
Tel. 222 074 258
formacao.continua@oasrn.org
FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO 
E OUTRAS INFORMAÇÕES 
EM WWW.OASRN.ORG > FORMAÇÃO

6 JANEIRO 2010 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA  
E SAÚDE NA CONSTRUÇÃO 
JANEIRO > ABRIL 2010
A OA-SRN em parceria com a Unave, 
Associação para a Formação 
Profissional e Investigação da 
Universidade de Aveiro, organiza 
o Curso de Especialização 
“Coordenação de Segurança e 
Saúde na Construção”, integrado no 
Ciclo de Formação OA-SRN “Gestão 
em Arquitectura – Conceber, 
Coordenar e Construir”.
Com a promulgação do Decreto-Lei 
n.º 273/03, de 29 de Outubro, que 
regula a existência da Coordenação 
de Segurança e Saúde, durante 
as fases de projecto e realização 
de obra, surge a necessidade de 
adequar técnicos para o exercício 
desta nova função. 
O Coordenador de Segurança é a 
figura que assegura a integração 
dos princípios/objectivos inerentes 
ao Decreto-Lei, promovendo e 
verificando a implementação dos 
princípios gerais de prevenção 
de riscos profissionais, desde a 
elaboração do projecto até à fase 
de exploração da obra.
O curso tem como objectivos 
específicos a promoção de formação 
específica para o exercício da 
coordenação de segurança e saúde; 
a concepção, desenvolvimento 
e implementação de Plano de 
Segurança e Saúde e Compilação 
Técnica; e a sensibilização dos 
intervenientes no processo da 
construção para as questões da 
Segurança e Saúde.
O curso tem uma duração de 
200 horas, sendo 120 horas 
correspondentes à parte lectiva, 
organizada em 4 módulos 
(Legislação e Regulamentação 
relativas à Construção Civil e Obras 
Públicas; Acção do Coordenador 
de Segurança em Projecto e 
do Coordenador de Segurança 
em Obra; Prevenção de Riscos 

Profissionais/Técnicas e Processos 
Construtivos; e Coordenação de 
Segurança em Projecto ou em 
Obra) e as restantes 80 horas de 
desenvolvimento de um projecto 
individual. 
É dirigido a arquitectos, arquitectos 
estagiários, engenheiros e 
estudantes de arquitectura e 
engenharia.
Inscrições, programa completo e outras 
informações em www.oasrn.org/ga
Consulte em www.oasrn.org > admissão 
– informação sobre validação de créditos 
para “Formação opcional em matérias  
de Arquitectura”.

6 JANEIRO 2010 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO
CURSO
RELATORES EM PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES OA-SRN
11 JANEIRO > 16 FEVEREIRO
Com vista ao reforço da bolsa de 
relatores existente, a criação 
desta acção de formação tem por 
finalidade qualificar um grupo 
suplementar de arquitectos para 
o exercício da função de relator 
em procedimento disciplinar, 
dotando-os com os conhecimentos 
gerais necessários ao correcto 
enquadramento e desempenho 
dessa função, bem como, ainda, 
com as competências especiais 
indispensáveis ao diligente e 
competente exercício da mesma.
Este curso é dirigido exclusivamente 
a Arquitectos, membros efectivos 
da OA, interessados em integrar 
a bolsa de relatores do Conselho 
Regional de Disciplina da Secção 
Regional do Norte e que, nessa 
medida, pretendam exercer com 
regularidade a função de relator  
em procedimento disciplinar.
O curso decorrerá em horário pós- 
-laboral, ao longo de um mês, com 
duas sessões semanais (sempre  
às segundas e quartas-feiras),  
das 19 às 22h15.
Inscrições, programa completo e mais 
informações em www.oasrn.org

MEMBROS ESTAGIÁRIOS

14 > 17 DEZEMBRO
PROVA DE VERIFICAÇÃO  
DE CONHECIMENTOS
FORMAÇÃO EM ESTATUTO  
E DEONTOLOGIA 
A 6.ª época 2009 de Acções de 
Formação Complementar e  
de Apoio ao Estágio decorre entre 
14 e 17 de Dezembro de 2009 no 
Arquivo Distrital do Porto (Rua 
 das Taipas). 
A próxima prova de verificação de 
conhecimentos da formação em 
Estatuto e Deontologia decorre 
a 21 de Dezembro de 2009, no 
Hotel Meliá Gaia Porto (Rua Diogo 
Macedo, 220, Vila Nova de Gaia), 
estando já abertas as inscrições 
para o exame.
Inscrições completas
Programa, lista de inscritos e outras 
informações em www.oasrn.org > 
Formação

INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO 
PROFISSIONAL | CONDIÇÕES  
DE EXCEPÇÃO OA-SRN
O Presidente do Conselho Regional 
de Admissão da Secção Regional 
Norte, aceita excepcionalmente 
Inscrições a Estágio Profissional  
nos primeiros cinco dias úteis 
do mês de Dezembro 2009, nas 
seguintes condições:
z Apresentação de Declaração da 
Faculdade onde seja referido que 
foi aprovada a Prova da Dissertação 
(o processo é aceite e avança 
para apreciação, no entanto 
ficará a aguardar a restante 
documentação).
z Apresentação de Declaração 
da Faculdade onde seja referido 
que foi requerida a Prova de 
Dissertação, ficando a aguardar 
a sua marcação para Novembro 
(o processo será aceite e fica 
pendente a aguardar a declaração 
de aprovação da referida prova).
Mais esclarecimentos disponíveis através 
do e-mail admissao@oasrn.org

2 > 15
CONFERÊNCIAS
III OBRA FALADA
Anfiteatro do Complexo 
Interdisciplinar, Instituto Superior 
Técnico, Avenida Rovisco Pais, 
Lisboa, sempre às 18h
O Nuclear – Núcleo de Estudantes  
de Arquitectura do IST – organiza 
este ciclo de conferências para o 
qual convidou vários arquitectos,  
de várias gerações, para 
apresentarem as suas últimas 
obras e com o propósito de se 
confrontarem abordagens e ideias, 
suscitando o debate.
Entrada livre
http://nuclear.ist.utl.pt

2 ATELIER CENTRAL
3 SAMI E BERNARDO RODRIGUES
9 ATELIERMOB E KAPUTT!
10 VENTURA TRINDADE  
E AIRES MATEUS
15 VÍTOR CARVALHO ARAÚJO  
E MANUEL TAINHA

3 > 17
CICLO DE CONFERÊNCIAS
LISBOA – PLANOS E PROJECTOS. 
UMA CIDADE PARA AS PESSOAS
Atrium de acesso do Ministério  
das Finanças, Praça do Comércio  
(Ala Oriental), 18h
3 PLANO DE PORMENOR  
DA BAIXA POMBALINA
Arquitectos Jorge Catarino  
Tavares e Flávio Lopes
10 PLANO DE URBANIZAÇÃO  
DE ALCÂNTARA
Arq. Manuel Fernandes de Sá
17 PLANO DE URBANIZAÇÃO 
DA ÁREA ENVOLVENTE  
À ESTAÇÃO DO ORIENTE
Arq. Joan Busquets
Entrada livre

5 
OBRA ABERTA
JOSÉ MARQUES DA SILVA 
CASA E JARDINS DE SERRALVES 
(1925-1943 E 1932)
Visita orientada pelo  
Arq. André Tavares
Rua de Serralves 999, Porto, 10h30
Inscrição obrigatória. Mais informações 
em www.oasrn.org > Cultura

> 6 
REPRESENTAÇÃO  
OFICIAL PORTUGUESA
8ª BIENAL INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA DE SÃO PAULO
CINCO ÁFRICAS / CINCO ESCOLAS
Pavilhão Ciccillo Matarazzo, Parque 
Ibirapuera, São Paulo – Brasil.
Exposição organizada e produzida 
pela Direcção-Geral das Artes/
Ministério da Cultura, comissariada 
por Manuel Graça Dias, que 
apresenta os projectos:
UMA ESCOLA PARA CABO VERDE 
Inês Lobo
UMA ESCOLA PARA A GUINÉ-BISSAU 
Pedro Maurício Borges
UMA ESCOLA PARA SÃO TOMÉ  
E PRÍNCIPE  
Pedro Reis
UMA ESCOLA PARA ANGOLA 
Jorge Figueira
UMA ESCOLA PARA MOÇAMBIQUE 
Pedro Ravara + Nuno Vidigal
Nota na página 4.
www.dgartes.pt/saopaulo2009/
exposicao.htm

7 
CONFERÊNCIA
GERAÇÃO Z #01 
Auditório da sede nacional da 
Ordem dos Arquitectos, 21h
Kaputt! + AUZprojekt + Gonçalo 
Furtado + Luís Santiago Baptista 
(moderador)
http://geracaoz.wordpress.com/
www.oasrs.org

21
CONFERÊNCIA «NEXT» 
GERAÇÃO Z #02 
Auditório da sede nacional da 
Ordem dos Arquitectos, Lisboa, 21h 
Embaixada + Extrastudio  
+ Plano B + Red + Margarida Ventosa 
(moderadora)
http://geracaoz.wordpress.com/
www.oasrs.org

> 23 
ARQUITECTURA EM REVISTA
GERAÇÃO Z #01 
[2] KAPUTT! + AUZPROJEKT
Galeria da sede nacional  
da Ordem, Lisboa
Segunda parte do ciclo que 
promove práticas emergentes 
da arquitectura portuguesa, 
promovido pela revista de 
Arquitectura e Arte Arq|a.
http://geracaoz.wordpress.com/
www.oasrs.org

> 28
EXPOSIÇÃO
LISBOA – PLANOS E PROJECTOS. 
UMA CIDADE PARA AS PESSOAS
Atrium de acesso do Ministério  
das Finanças, Praça do Comércio  
(Ala Oriental)
Dias úteis, das 8–20h
Exposição organizada pela Câmara 
Municipal de Lisboa, com o apoio 
do Ministério das Finanças e 
da Administração Pública e da 
Sociedade Frente Tejo.
Entrada livre

BOM ANO 2010
A AGENDA 2010 DA ORDEM DOS ARQUITECTOS, PATROCINADA PELA GEBERIT 
E TECHNAL PODE SER LEvANTADA PELOS MEMBROS NAS SECRETARIAS  
DAS SECÇõES REGIONAIS NORTE E SUL A PARTIR DE 14 DE DEzEMBRO.

10 > 12 
DEZEMBRO
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REGULAMENTO  
DO 12º CONGRESSO  
DOS ARQUITECTOS

PREÂMBULO
O presente Regulamento visa 
responder à necessidade de 
organização do 12º Congresso dos 
Arquitectos, potenciando a reflexão 
sobre o exercício profissional dos 
arquitectos e sobre a Arquitectura, 
enquanto resultado desse exercício.  
* Por isso, precisa objectivos e tema, 
focando os trabalhos do Congresso 
em torno de uma Política Pública de 
Arquitectura para Portugal;
* Para isso, ajusta e amplia o 
Regulamento do 11º Congresso, 
procurando precisar um modelo  
de trabalhos mais ambicioso e mais 
conforme com a desejada definição 
de conteúdos que sirvam esses 
objectivos e tema;  
* Por fim, consagra um modelo de 
Congresso que permita abrir a OA 
ao País, potenciando a a importância 
pública da Arquitectura e o papel 
socioprofissional dos arquitectos  
na melhoria do ambiente construído 
e da qualidade de vida dos 
portugueses.

1. OBjEctO
Constitui objecto deste Regulamento 
enquadrar os objectivos, o tema e 
as competências do 12o Congresso 
dos Arquitectos, bem como definir a 
organização e as regras necessárias 
à boa implementação e prossecução 
dos trabalhos do mesmo, organizado 
pela Ordem dos Arquitectos (OA).

2 OBjEctivOs
Constituem objectivos centrais do  
12º Congresso dos Arquitectos:
2.1. Abrir a OA ao País, relevando a 
importância pública da Arquitectura 
para o ambiente construído e para  
a qualidade de vida dos cidadãos;
2.2. Contribuir para a definição de 
uma nova política de arquitectura em 
Portugal, protagonizando a OA como 
parceiro fundamental do Estado na 
definição dos respectivos conteúdos 
e de uma agenda política para a sua 
implementação;
2.3. Equacionar o papel do exercício 
da profissão de arquitecto no 
quadro e como recurso de uma 
política pública de arquitectura, 
considerando o Ano Europeu da 
Criatividade e Inovação 2009.

3. tEMa, sUBtEMas  
E Painéis
Arquitectura para Todos: uma 
Política Pública de Arquitectura para 
Portugal constitui o Tema do 12º 
Congresso dos Arquitectos, a partir 
do qual serão definidos os subtemas 
e respectivos painéis pela Comissão 
Organizadora.

4. cOMPEtências
Sem prejuízo do disposto no  
Art.º 13º do Estatuto da OA, compete 
ao 12º Congresso dos Arquitectos:
4.1. Pronunciar-se sobre todos os 
domínios da arquitectura e sobre o 
exercício da profissão de arquitecto, 
em particular no quadro dos 
objectivos e do tema do Congresso;
4.2. Discutir as comunicações que lhe 
forem apresentadas, em particular no 
quadro dos objectivos e do tema do 
Congresso;

4.3. Discutir e aprovar as moções de 
orientação e as recomendações de 
carácter associativo e profissional, 
em particular no quadro dos 
objectivos e do tema do Congresso.

5. ORganizaçãO
Compete ao Conselho Directivo 
Nacional, em colaboração com a 
Secção Regional do Norte, organizar 
o 12º Congresso dos Arquitectos de 
acordo com o seguinte:
5.1. São constituídas para o efeito 
uma Comissão Organizadora, uma 
Comissão Executiva e uma Comissão 
de Honra, que estão formalmente 
sedeadas na sede nacional da OA;
5.2. A Comissão Organizadora 
assume e assegura as orientações 
gerais na organização do Congresso, 
definindo, designadamente, 
os conteúdos temáticos dos 
subtemas e respectivos painéis, 
a estrutura de apresentação das 
comunicações e das recomendações 
dos participantes, bem como a 
composição das mesas das sessões 
sectoriais;
5.3. A Comissão Executiva coordena 
e assegura todas as diligências de 
ordem institucional e logística com 
vista à preparação e implementação 
do Congresso;
5.4. A Comissão de Honra, 
constituída por personalidades 
institucionais ou de reconhecido 
mérito no quadro dos objectivos 
do Congresso, entrega-lhe 
reconhecimento e visibilidade 
públicas.

6. inscRiçãO
As condições de inscrição no 12º 
Congresso dos Arquitectos são as 
seguintes:
6.1. Podem inscrever-se no 
Congresso os membros efectivos e 
extraordinários da OA, desde que no 
pleno exercício dos seus direitos;
6.2. Podem ainda inscrever-se 
no Congresso os docentes e 
estudantes de cursos de arquitectura 
reconhecidos pelo Estado, bem 
como os diplomados, licenciados ou 
detentores de mestrado integrado 
em arquitectura, sujeitos às 
condições definidas no Art.º 7.o do 
presente Regulamento;
6.3. A inscrição no Congresso é 
formalizada após o preenchimento e 
envio à Comissão Executiva da ficha 
de inscrição disponibilizada para o 
efeito nas Sedes, Boletim, Websites e 
Newsletters da OA, com a liquidação 
da taxa respectiva;
6.4. A inscrição confere o direito 
de participar no Congresso, nos 
termos do Art.º 7.o do presente 
Regulamento;
6.5. A inscrição no Congresso 
confere o direito de receber a 
respectiva documentação, bem como 
outros materiais disponibilizados 
para o efeito pela organização;
6.6. A inscrição no Congresso não 
garante a participação no todo 
ou em parte das actividades do 
Programa Complementar que, em 
casos devidamente justificados e 
sinalizados pela organização, podem 
estar sujeitas a taxas adicionais à da 
inscrição.

7. PaRticiPaçãO
As condições de participação no  
12º Congresso dos arquitectos são  
as seguintes:

7.1. Podem participar no Congresso 
todos os inscritos, nos termos do 
Art.º 6.o do presente Regulamento, 
assim como todos os convidados 
para o efeito;
7.2. A participação no Congresso 
concretiza-se através da assistência e 
intervenção nas sessões de trabalho, 
da apresentação e discussão de 
comunicações, recomendações e 
moções de orientação, bem como 
da votação de deliberações, nas 
condições definidas nos números 
seguintes do presente Artigo;
7.3. Todos os inscritos e convidados 
podem assistir às sessões de trabalho; 
7.4. Todos os inscritos e convidados 
podem intervir nas sessões sectoriais 
de trabalho;
7.5. Os inscritos que sejam membros 
efectivos da OA podem intervir nas 
sessões plenárias de trabalho, assim 
como os convidados para o efeito;
7.6. A apresentação de 
comunicações é restrita aos inscritos 
que sejam membros efectivos e 
extraordinários da OA, assim como  
a convidados para o efeito;
7.7. A apresentação de moções de 
orientação e de recomendações, bem 
como a votação de deliberações, 
é restrita aos inscritos que sejam 
membros efectivos da OA.

8. sEssõEs  
dE tRaBaLhO 
As sessões de trabalho do 12º 
Congresso dos Arquitectos podem 
ser plenárias ou sectoriais,
de acordo com o seguinte:
8.1. As sessões plenárias 
correspondem às sessões de 
abertura, de apresentação, de 
deliberação e de encerramento do 
Congresso;
8.2. As sessões plenárias de abertura 
e encerramento do Congresso 
correspondem aos actos formais 
de abertura e encerramento do 
Congresso;
8.3. A sessão plenária de 
apresentação sequencia a de 
abertura do Congresso, onde são 
apresentadas oralmente as moções 
de orientação;
8.4. A sessão plenária de deliberação 
antecede a do encerramento do 
Congresso, onde são votadas as 
respectivas moções de orientação e 
conclusões;
8.5. As sessões sectoriais 
correspondem às sessões 
temáticas do Congresso, de 
acordo com os subtemas e 
respectivos painéis definidos pela 
Comissão Organizadora, onde 
são apresentadas e discutidas as 
comunicações e recomendações.

9. cOMUnicaçõEs
As comunicações ao 12º Congresso 
dos Arquitectos sujeitam-se ao 
seguinte:
9.1. A comunicação ao Congresso 
é uma intervenção com carácter 
científico, técnico ou cultural de um 
inscrito que seja membro efectivo 
ou extraordinário da OA, ou de um 
convidado para o efeito, no âmbito 
temático de uma sessão sectorial do 
Congresso;
9.2. A intenção de apresentar 
uma comunicação ao Congresso 
deverá ser formalizada pelo inscrito 
na respectiva ficha de inscrição, 
indicando o subtema e respectivo 
painel em que deseja intervir;

9.3. O resumo da comunicação, 
com a extensão máxima de 1000 
caracteres, deverá ser enviada pelo 
respectivo inscrito à Comissão 
Organizadora até à data por esta 
determinada;
9.4. A Comissão Organizadora  
tem competência para estruturar  
a apresentação das comunicações, 
conforme as suas natureza, âmbito 
e quantidade, conforme o disposto 
no ponto 5.2. do Art.º 5º do presente 
Regulamento.

10. REcOMEndaçõEs
As recomendações ao 12º Congresso 
dos Arquitectos sujeitam-se ao 
seguinte:
10.1. A recomendação ao Congresso 
é uma proposta de um ou mais 
inscritos que sejam membros 
efectivos da OA, e visa uma acção 
ou linha de orientação no âmbito 
temático de uma sessão sectorial  
do Congresso;
10.2. Os inscritos que tencionem 
propor uma recomendação ao 
Congresso deverão enviar o 
respectivo texto, com a extensão 
máxima de 2500 caracteres, à 
Comissão Organizadora, até à data 
por esta determinada;
10.3. A Comissão Organizadora 
tem competência para estruturar a 
apresentação das Recomendações, 
conforme as suas natureza, âmbito 
e quantidade, conforme o disposto 
no ponto 5.2. do Art.º 5º do presente 
Regulamento.

11. MOçõEs  
dE ORiEntaçãO
As moções de orientação ao  
12º Congresso dos Arquitectos 
sujeitam-se ao seguinte:
11.1. A moção de orientação ao 
Congresso é uma proposta de 
definição estratégica, apresentada 
pelo todo ou parte dos órgãos 
sociais da OA ou por um mínimo 
de 20 inscritos que sejam membros 
efectivos da OA, e visa contribuir 
para a orientação geral da actividade 
da OA;
11.2. Os inscritos que desejem 
propor uma moção de orientação 
ao Congresso deverão enviar 
o respectivo texto integral à 
Comissão Organizadora até à 
data por esta determinada, onde 
constarão as assinaturas daqueles 
que o subscrevem, devidamente 
identificadas por nome e número 
de membro da OA, bem como 
a indicação do subscritor que 
representa e apresenta a moção no 
Congresso;
11.3. Qualquer moção de orientação, 
caso os seus subscritores assim 
o declarem, poderá ser integrada 
numa Moção de Orientação Global, a 
elaborar pela Comissão de Redacção 
do Congresso nos temos do Art.º 12º 
do presente Regulamento;
11.4. No caso do número anterior, 
o texto a votar em sessão plenária 
do Congresso é o proposto pela 
Comissão de Redacção, não sendo 
votado qualquer dos textos que lhe 
deu origem.

12. cOMissãO  
dE REdacçãO
A Comissão de Redacção do 12º 
Congresso dos Arquitectos sujeita-se 
ao seguinte:

12.1. Integram a Comissão de 
Redacção o Presidente da Mesa 
do Congresso, o Presidente do 
Conselho Nacional de Delegados, 
o Presidente do Conselho Directivo 
Nacional, todos os relatores de cada 
painel das sessões sectoriais e todos 
os subscritores representantes das 
moções de orientação;
12.2. Com base nas moções de 
orientação, recomendações e 
comunicações apresentadas ao 
Congresso, bem como nos relatórios 
das sessões sectoriais, compete à 
Comissão de Redacção propor as 
Conclusões do Congresso e elaborar 
uma Moção de Orientação Global.

13. dELiBERaçõEs
As deliberações do 12º Congresso 
dos Arquitectos sujeitam-se ao 
seguinte:
13.1. As deliberações do Congresso 
são as que resultam da aprovação 
por maioria em sessão plenária;
13.2. As deliberações do Congresso 
podem assumir as formas de 
Conclusões, Moções de Orientação 
ou Votos;
13.3. As Conclusão são apresentadas 
pela Comissão de Redacção, nos 
termos do número 2 do Art.º 12º do 
presente Regulamento;
13.4. A Moção de Orientação Global 
é apresentada pela Comissão 
de Redacção e as moções de 
orientação que naquela não tenham 
sido integradas são apresentadas 
pelos respectivos subscritores 
representantes;
13.5. Os Votos são deliberações 
propostas em sessão plenária e 
aceites pela Mesa do Congresso que 
assumem a forma de tomada de 
posição ou manifesto;
13.6. Das deliberações do Congresso 
será dado conhecimento a todos 
os membros da OA através dos 
respectivos Boletim, Websites e 
Newsletters, para além da divulgação 
pública que a OA entenda por 
conveniente.

14. PREsidEntE dO 
cOngREssO E cOndUçãO 
dOs tRaBaLhOs
O 12º Congresso dos Arquitectos é 
presidido pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral da OA e as sessões 
de trabalho são conduzidas do 
seguinte modo:
14.1. As sessões plenárias do 
Congresso são dirigidas pela Mesa de 
Congresso, constituída pela Mesa da 
Assembleia Geral da OA;
14.2. As sessões sectoriais são 
respectivamente dirigidas por mesas 
sectoriais, designadas pela Comissão 
Organizadora.

15. cOnsidERaçõEs 
Finais
15.1. Compete ao Conselho Directivo 
Nacional da OA e à Comissão 
Organizadora a resolução de qualquer 
lacuna do presente Regulamento.
15.2. O presente Regulamento entra  
em vigor a partir da data da sua 
aprovação em CDN. 
15.3. O presente Regulamento 
será imediatamente divulgado e 
disponibilizado nos Websites da OA 
após a sua aprovação em CDN. 

APROVADO NA 32ª REuNIãO DO CDN,  
MANDATO 2008-2010,  
EM 23 DE OuTuBRO DE 2009
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