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Candidatura aos órgãos nacionais da OA . 2014|2016 
 

MAIS ARQUITECTURA 
Participação . Intervenção . Profissão 
 

Porque o enquadramento e as condições do exercício da Profissão tendem a agravar-se 
nas suas mais diversas componentes a OA terá de reposicionar o âmbito da sua actuação: 
- Assumindo a profissão como tema central da orientação política e das actividades da OA 
para o próximo triénio, construindo uma nova cumplicidade entre a OA e os Arquitectos, 
será a nossa batalha; 
- Promovendo uma maior participação de todos os Arquitectos e uma mais visível 
Intervenção da OA em prol do exercício da Profissão, reconhecendo o modo diverso como 
esta hoje se exerce; 
- Propondo uma candidatura que reúne diferentes formações, sensibilidades, gerações e 
modos de exercício da profissão congregando a experiência dos que têm já um percurso 
associativo com as aspirações dos que agora se disponibilizam a participar. 
- Propondo um programa para o próximo triénio que defenda os Arquitectos no actual 
contexto de profunda crise económico-social, ainda que conscientes da incerteza da 
extensão do próximo mandato, decorrente do processo de aprovação pelo Governo do 
novo Estatuto da OA. 

 

MAIS Participação e MAIS Intervenção para MAIS Profissão! 
 
 

MAIS Participação 
Construir uma nova relação entre a OA e os seus Membros, os seus Parceiros e a Sociedade, estabelecendo 
modos de articulação e partilha de informação, com MAIS participação, intensificando o carácter público e 
político das posições e decisões. 
Promover o Fórum ‘Roteiro pela Profissão’, um Conselho Directivo Nacional itinerante, que vá ao encontro dos 
Membros e da Sociedade, a realizar nas diversas regiões do País, envolvendo estruturas da OA e a 
Administração Local, recolhendo um importante contributo para a construção das nossas actividades, do 
Tema e Moção do próximo Congresso. 
 

Membros 
· Monitorização da profissão pela actualização do Inquérito à Prática 
· Estudar a criação de formas de apoio com entidades financeiras públicas e privadas na criação de bolsas e 

empréstimos bonificados 
· Utilizar a comunicação digital da OA divulgando informações relevantes para a prática: documentos-tipo, 

informação técnica, oportunidades de trabalho e concursos 
· Simplificar e agilizar procedimentos administrativos implementando a Página do Membro 
· Criar uma rede de partilha de conhecimento e experiência com Arquitectos portugueses no estrangeiro 
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Parceiros 
· Reforçar o papel da OA nas relações com organizações ligadas à Arquitectura, ambiente, construção e 

promoção imobiliária através de parcerias com vista a enfrentar a actual situação de crise profunda 
· Posicionar a Arquitectura como recurso estratégico para a recuperação do sector da construção 
 

Sociedade 
· Reforçar a participação pública da OA nas questões ligadas à Arquitectura, ambiente e construção 
· Assumir um papel mais activo na construção de uma opinião pública em defesa da Arquitectura  
· Partilhar conhecimento em matérias específicas, dando voz aos cidadãos, na discussão de decisões que 

têm reflexos na sua qualidade de vida 
· Incentivar a participação das escolas nos processos de entendimento e construção da cidade 
· Participar na criação de instrumentos pedagógicos, ao nível do ensino básico e secundário, de 

sensibilização para a qualidade do edificado, cidades e território 
 
 
 

MAIS Intervenção 
Num momento em que o exercício da Profissão atravessa um período crítico e único é fundamental que a OA 
assuma uma posição pública em defesa da Arquitectura e dos Arquitectos. Para tal é necessária MAIS 
Intervenção junto das diversas instituições, nacionais e internacionais, de forma a ser reconhecida como um 
parceiro indispensável para a definição de novas estratégias e políticas orientadoras da profissão.  
 

Visibilidade 
· Relançar a imagem pública da OA através de uma política concertada de promoção e divulgação das suas 

acções e tomadas de posição, estabelecendo parcerias media de âmbito nacional e internacional 
· Ampliar a divulgação do Boletim e JA, assegurando maiores tiragens e mais pontos de venda 
· Assumir o www.arquitectos.pt como o portal privilegiado de acesso à informação da OA 
 

Ensino 
· Participar na Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, defendendo a formação em 

Arquitectura como holística, abrangente e integradora, base da Profissão 
· Defender a especificidade da disciplina de Projecto, equacionando o reconhecimento do seu ensino como 

um acto próprio e exclusivo da Profissão 
 

Política Pública de Arquitectura 
· Participação activa da OA na Comissão Redactora da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem 
· Exigir a sua implementação, no período 2014-2020, nas áreas da qualidade de vida, sustentabilidade, 

cultura e património, educação, participação e sensibilização, economia e internacionalização 
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Europa 2020 
· Participar na implementação das prioridades Europa 2020 – estratégia de crescimento da UE para a 

próxima década - de desenvolvimento duma economia baseada no conhecimento e inovação que assegure 
coesão económica, social e territorial 

· Recorrer a fundos comunitários para a melhoria das actuais condições de financiamento do sector em face  
duma Profissão habilitada, reconhecida, mas confrontada com um investimento público e privado 
imobilizado 

· Divulgar oportunidades de acesso a financiamentos, nacionais e transnacionais, destinadas às actividades 
dos seus Membros e às acções da OA 

 
 
 

MAIS Profissão 
Consolidar e abrir novos caminhos para MAIS Profissão reforçando o seu reconhecimento enquanto bem 
público essencial à qualidade de vida dos cidadãos, defendendo uma mais justa e equilibrada distribuição da 
encomenda pública entre todos os Arquitectos, contrariando a actual tendência de desemprego. 
Melhorar as condições do enquadramento do exercício da Profissão através de propostas de alteração ao 
quadro legislativo. 
 

Encomenda pública 
· Defender, perante o Governo, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e demais entidades 

públicas contratantes uma estratégia relativamente à encomenda 
· Defender o Concurso Público de Concepção como garante da qualidade e sustentabilidade do ambiente 

construído 
· Acompanhar e participar na Comissão da Redacção do Código dos Contratos Públicos no âmbito dos 

trabalhos de transposição da revisão da directiva europeia 
· Insistir na criação de uma Política Nacional de Reabilitação do Património do Estado que impulsione o 

investimento na elaboração de estudos e projectos, financiados através de candidaturas a fundos europeus 
· Insistir junto do Governo para a disponibilização do livre acesso e utilização das plataformas digitais 
 

Lista de serviços | Honorários 
· Concluir o trabalho de normalização dos serviços no domínio da Arquitectura junto do Instituto Português 

da Qualidade (IPQ) 
· Realizar o trabalho de normalização dos serviços no domínio do Ordenamento do Território junto do IPQ 
· Propor ao Governo, para cada um dos domínios da normalização dos serviços, os seus valores mínimos de 

remuneração 
 

Seguros e Protecção Social 
· Definir uma estratégia para os seguros profissionais com base nas propostas e recomendações 

desenvolvidas no âmbito do Conselho dos Arquitectos da Europa 
· Trabalhar com corretoras, vocacionadas para a área da arquitectura, na definição das condições relativas 

aos seguros de responsabilidade civil, melhorando os sistemas em vigor 
· Insistir junto do Governo para a publicação da regulamentação referente aos seguros de responsabilidade 

civil decorrente da Lei nº31/2009 
· Estudar a possibilidade da criação de um Sistema de Saúde e de Complemento de Reforma através de um 

mecanismo de previdência social vocacionado para os Arquitectos 
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Formação contínua 
· Reforçar o papel da OA enquanto entidade competente e certificada, ampliando a oferta de formação 

contínua e especializada com parâmetros de qualidade normalizada ao nível europeu 
· Estabelecer e concluir protocolos de colaboração com Universidades e parceiros do sector para a 

realização da formação 
 

Legislação 
· Participar junto do Governo e Assembleia da República no processo de aprovação do novo Estatuto 
· Defender as propostas de adequação do Estatuto, apresentadas pela OA, e a criação de normas transitórias 

que assegurem o sustentado funcionamento no próximo triénio 
· Elaborar novos regulamentos internos, decorrentes da aprovação do novo Estatuto, em articulação com 

todos os órgãos da OA, num processo participativo 
· Lutar contra as propostas de Lei nºs 492/2012 e 493/2012, no que as mesmas constituem uma 

afronta intolerável à Profissão de Arquitecto, ao propor um retorno ao regime estabelecido pelo 
famigerado Decreto nº 73/73 

· Insistir na criação de um Código da Construção/Edificação, como único garante à urgente alteração e 
compatibilização da legislação dispersa e contraditória, elaborando e apresentando ao Governo a estrutura 
de um documento-base 

· Defender junto da Associação Nacional de Municípios o cumprimento da uniformização dos 
procedimentos administrativos e documentos para instrução de processos 

 

Colégios de Especialidade 
· Continuar a implementação dos Colégios - locais privilegiados de debate/aconselhamento específico dos 

Órgãos da OA - estimulando a sua intervenção para melhor enquadramento e afirmação dos seus 
domínios profissionais 

 

Internacionalização 
· Intensificar contactos e parcerias com estruturas profissionais europeias no âmbito do regime de livre 

circulação 
· Fortalecer as relações com os países de língua oficial portuguesa no âmbito do CIALP 
· Insistir junto da AICEP para a criação de uma estratégia de internacionalização dos serviços prestados 

pelos arquitectos, apostando em acções de divulgação e promoção 
· Acompanhar o desenvolvimento do protocolo com o CAU (Brasil) no âmbito da reciprocidade das 

condições de admissão e registo 
 

Propomo-nos elevar a profissão, defendendo as melhores condições para o seu exercício. 
Trabalhando com todos os eleitos, assumiremos a OA como a casa que é de todos os 
Arquitectos, desejando a sua união e participação em torno de temas e acções 
estruturantes, que contribuam para MAIS ARQUITECTURA.  
 
 

Para tal precisamos MAIS UM VOTO: o seu ! 


