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 1. ENQUADRAMENTO 

 
Este documento define o Plano de Actividades 2015 (PA 2015) dos Órgãos Sociais Nacionais da 
Ordem dos Arquitectos (OA), contemplando as iniciativas, medidas e acções decorrentes do 
compromisso programático para o mandato 2014-2016, legitimado em Assembleia Geral. 
 
O PA 2015 decorre do Plano Plurianual de Actividades 2014-2016 (PPA 2014-16) e das atribuiç-
ões de cada órgão previstas no Estatuto (Anexo ao Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho). 
 
 

MAIS Participação . MAIS Intervenção . MAIS Profissão 
 

O mandato 2014-2016 dos Órgãos Sociais da OA tem sido exercido na mais difícil conjuntura da 
história recente de Portugal, resultante da situação económica e financeira do país, sem que se 
verifiquem ainda indicadores seguros que contrariem, de modo expressivo, a sua tendência de 
contracção. 

Esta situação tem-se traduzido num quadro ímpar, em que as condições do exercício da pro-
fissão têm vindo a ser gravemente afectadas e alteradas, atingindo consequentemente os 
membros da OA, vivendo-se momentos de profundo e total desânimo, aliado a uma falta de 
esperança na alteração, a breve prazo, desta realidade. Deste modo, tem-se assistido ao encer-
ramento ou ao redimensionamento de muitos gabinetes/ateliers, bem como ao abandono da pro-
fissão por parte de muitos arquitectos, bem como à saída de muitos arquitectos que procuram 
trabalho ou melhores condições para o exercício noutros países e noutros continentes. 

A ausência de investimento público, bem como da sua programação, sem que se adivinhe a alte-
ração desse quadro, e o reduzido investimento privado, apenas animado devido a contextos 
muito específicos, conduziram ao desabamento e desmantelamento do sector da economia em 
que os arquitectos se integram, traduzindo-se numa escassez cada vez maior de encomenda e 
de oportunidades de trabalho. 

Para além de uma progressiva perda de capacidade de intervenção junto da sociedade, que se 
traduz no enfraquecimento do reconhecimento da profissão, a missão e a intervenção dos arqui-
tectos vêem-se também diminuídas, pela impossibilidade de contribuir para a melhoria das con-
dições de vida dos cidadãos, através da criação de um ambiente construído cada vez mais quali-
ficado. 

Tendo em conta esta realidade, poder-se-á afirmar, paradoxalmente, que se, por um lado, a pro-
fissão atravessa um período de profunda escassez de realizações, por outro, as condições do 
país, do seu edificado e do seu espaço público, carecem de inúmeras acções de reabilitação, de 
manutenção e de programação. Estas acções, por si só, garantiriam a dinamização dos diversos 
modos de exercício da profissão. 

O investimento e a programação das intervenções no âmbito da reabilitação do edificado, iden-
tificada como uma das prioridades pelos últimos governos, não foi ainda alvo de algum projecto 
estratégico que enquadre uma realização integrada e consistente, propondo metodologias, 
etapas e metas, considerando ainda eventuais apoios e programas externos particularmente 
vocacionados para o efeito.  

A situação de crise, a qual tem vindo naturalmente a reflectir-se na actividade da OA, por via de 
uma continuada quebra da sua receita estrutural, obriga a um esforço suplementar, bem como a 
uma particular atenção para as acções e medidas que contribuam para a sustentabilidade da 
OA, por serem as mais ajustadas a esta nova e diferente realidade contextual, social e eco-
nómica de Portugal. 

Importa ter presente, do ponto de vista do enquadramento político das relações institucionais da 
OA, que no último trimestre de 2015 irão ocorrer as eleições legislativas, as quais se traduzirão 
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num novo elenco governamental, obrigando ao estabelecimento de novos canais de ligação com 
as consequentes implicações em matérias que se encontrem então em elaboração e discussão.  

Estas questões são muito significativas considerando as matérias legislativas em curso, muito 
concretamente o processo de adequação do Estatuto, decorrente da Lei n.º 2/2013, com as alte-
rações mais ou menos profundas que daí poderão resultar para o regular funcionamento da OA.  

De facto este processo que implicou em muito a participação e trabalho do CDN, durante o ano 
de 2014, não teve o desenvolvimento que se esperava por parte do Governo, desconhecendo-se 
ainda o seu futuro. 

No último semestre de 2014 a actividade do CDN foi particularmente marcada pela discussão 
interna e pela intervenção pública decorrente das Propostas de Lei n.º 226 e n.º 227/XII, tendo 
em conta as implicações que representam nos diversos modos do exercício da profissão. A sua 
aprovação poderá implicar novas medidas e acções de carácter institucional e público, em 
defesa da qualidade da arquitectura e do exercício da profissão.   

No ano de 2014 concluíram-se os trabalhos de elaboração da Política Nacional de Arquitectura e 
Paisagem (PNAP), um documento fundamental para o reforço do entendimento da arquitectura 
como um garante da qualidade dos ambientes construídos e das paisagens e consequentemente 
de uma melhor qualidade de vida para os cidadãos. No ano de 2015 serão desenvolvidos os tra-
balhos relativos à implementação desta política, com o objectivo de estabelecer o mais cedo 
possível uma programação e uma calendarização de acções e projectos, entre os quais a defi-
nição de um mais justo e equilibrado acesso à encomenda por parte de todos os arquitectos. 

Do ponto de vista da capacitação e qualificação profissional adivinham-se novos desafios em 
função da transposição para a legislação nacional das directivas europeias que representam 
uma oportunidade, através de uma intervenção mais esclarecida da OA, de se garantir um 
melhor reconhecimento e, como tal, um maior desempenho dos arquitectos. 

 
Tendo em conta os diversos aspectos enunciados, a OA pretende reforçar e centrar a sua acti-
vidade, no ano de 2015, em torno da profissão, dirigindo a seu esforço de acção para as 
matérias que a enquadram e regulamentam. 
 
Em termos dos recursos da OA é fundamental dar continuidade ao trabalho realizado no ano de 
2014, procurando estabelecer compromissos de orientação estratégica que permitam à OA 
centrar-se na sua principal missão de representação, de regulação da profissão e de promoção 
da Arquitectura. 
 
Em termos de organização interna é fundamental garantir uma articulação cada vez mais eficaz 
entre todos os Órgãos da OA num esforço colectivo de rentabilização dos recursos, humanos e 
materiais identificando as medidas prioritárias bem como as acções a desenvolver do ponto de 
vista interno e externo, nomeadamente nas relações institucionais, privilegiando os diferentes 
níveis representativos (local, nacional e internacional) num contínuo trabalho de aproximação 
dos membros à sociedade civil. 
  
Em termos das condições do exercício da profissão é fundamental continuar o aprofundamento e 
a defesa da sua diversificação, bem como preparar e dotar a OA para as novas etapas que se 
advinham em termos da reabilitação do edificado e dos espaços públicos, no âmbito de uma 
política que garanta não apenas a intervenção nos centros históricos ou nas zonas urbanas mais 
consolidadas mas que também contemple as periferias. 
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2. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 
  
MAIS Participação 
Encontrar formas de garantir uma maior proximidade entre a OA e os seus membros. 
Ampliar os serviços e apoios aos membros. 
  
 
MAIS Intervenção 
Privilegiar parcerias com instituições, nacionais, internacionais e organizações do sector da 
construção. 
Reforçar a intervenção pública da OA em temáticas relativas ao exercício da profissão e à sua 
promoção. 
  
 
Mais Profissão 
Eleger a profissão como tema central da orientação política do CDN, estruturando as suas acti-
vidades e intervenções. 
Internacionalizar os serviços de Arquitectura Portuguesa, aprofundando os modos de promoção 
no exterior. 
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3. ÓRGÃOS 
3.1 CDN | CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL 
  
Tal como estão definidas no artigo 18.º do Estatuto da OA, são competências do CDN que se 
reflectem no PA 2015 : 
 
- Definir a posição da OA perante os órgãos de soberania e da Administração Pública 
 
- Emitir parecer sobre projectos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da pro-
fissão de arquitecto e propor as alterações legislativas convenientes 
 
- Elaborar os regulamentos internos necessários à prossecução dos fins institucionais da OA 
 
- Constituir organizações temáticas para a execução de tarefas ou a elaboração de estudos 
 
- Dirigir as relações internacionais da OA 
  
 
GABINETE DA PRESIDÊNCIA	  
Para além da representação institucional, o Gabinete da Presidência acompanha a actividade 
dos Órgãos Sociais Nacionais e Regionais da OA. 
Face ao carácter transversal das diversas actividades e iniciativas a desenvolver pelo CDN, 
articula as áreas sectoriais. 
 
 
Área sectorial: SERVIÇOS 
Implementação de uma estratégia de sustentabilidade da OA que assegure uma maior relação 
entre a OA e os seus membros e a sociedade e a promoção da Arquitectura. 
Assegurar a promoção e comunicação da Arquitectura Portuguesa de forma a potenciar os dife-
rentes processos de internacionalização, favorecendo a exportação dos serviços dos membros. 
 
Âmbito Externo: Finanças e Fiscalidade; Modernização Administrativa; Tribunal de Contas, 
Comunicação, Media e redes sociais, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros, Ministério da Economia, AICEP, AIP/FIL, Conselho Internacional dos Arquitectos 
de Língua Portuguesa (CIALP), EUROPAN. 
 
Âmbito Interno: Gestão financeira, Gestão administrativa, Recursos operacionais, Recursos 
Humanos, Orçamentos, Instalações, Benefícios Sociais, Proximidade aos arquitectos e cidadãos, 
Comunicação, Marketing e Publicidade. 
  
 
Área sectorial: FORMAÇÃO 
O quadro estabelecido na sequência do reconhecimento da OA como ‘entidade formadora’ certi-
ficada pela DGERT introduziu a necessidade de uma reflexão dirigida à reavaliação dos planos 
de formação propostos, quer na perspectiva da sua qualificação, quer na intenção de serem 
asseguradas temáticas e procedimentos referenciados à profissão, em sentido lato, e sem pre-
juízo das abordagens autónomas propostas pelas Secções Regionais. 
 
A esta reflexão acresce, de modo significativo, a alteração introduzida pela Directiva Europeia 
2013/55/UE, relativa às Qualificações Profissionais, que propõe explicitamente que “os Estados-
Membros deverão fomentar, em especial, o desenvolvimento profissional contínuo para médicos, 
enfermeiros, médicos dentistas, veterinários, parteiras, farmacêuticos e arquitectos” acres-
centando que esta “formação profissional contínua deverá abranger os desenvolvimentos  técni-
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cos, científicos, regulamentares e éticos e motivar os profissionais a participarem na apren-
dizagem ao longo da vida relevante para a sua profissão”. 
 
Assim, o quadro da Formação Profissional da OA deverá ser reorganizado de modo a que 
possam ser coerentemente estruturadas as diferentes iniciativas e acções a desenvolver, quer 
as que visam a formação profissional contínua em sentido restrito, as que respeitam ao apoio 
formativo no âmbito do estágio, as que possam resultar de iniciativas dos Colégios ou ainda as 
que surjam associadas a parcerias implementadas com instituições congéneres, nos quadros 
institucionais de relacionamento privilegiado da OA, como o CAE ou o CIALP. 
 
Âmbito externo: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social (MSESS); Ministério 
da Educação e Ciência (MEC), Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia 
(MAOTE), Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE); Conselho Nacional das Ordens Profis-
sionais (CNOP); Conselho de Arquitectos da Europa (CAE); European Network of Architects’	  
Competent Authorities (ENACA); União Internacional dos Arquitectos (UIA); Conselho Inter-
nacional dos Arquitectos de Língua Portuguesa (CIALP); Conselho de Arquitectura e Urbanismo 
do Brasil (CAU), Consejo Superior de los Colegios de Arquitectura de España (CSCAE). 
 
Âmbito interno: Secções Regionais e Colégios de Especialidades. 
 
 
Área sectorial: POLÍTICA 
Contribuir para a implementação de políticas conducentes à melhoria das condições de habita-
bilidade, à segurança de pessoas e bens, à inclusão e coesão social. 
 
Assegurar a integração da arquitectura nas políticas de ordenamento do território e urbanismo e 
nas várias políticas sectoriais, em especial nas áreas do ambiente, cultura e cidadania. 
 
Apostar na reabilitação e regeneração urbana como um sector estratégico. 
 
Estimular a adopção de práticas éticas e responsáveis de projecto, de construção, de gestão e 
ordenamento das paisagens, privilegiando soluções e metodologias sustentáveis e valorizadoras 
da qualidade. 
 
Reforçar, na área da arquitectura, a colaboração e interacção entre as comunidades científica, 
técnica e política bem como a articulação destas com a população em geral. 
 
Âmbito externo: MAOTE; Ministério da Educação e Ciência (MEC), Secretaria de Estado da Cul-
tura (SEC), Direcção-Geral do Território (DGT); Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 
(IHRU); Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP); CAE; Fórum Europeu para as 
Políticas de Arquitectura (FEPA); União dos Arquitectos do Mediterrâneo (UMAR); CIALP. 
 
Âmbito Interno: Colégio de Especialidade de Urbanismo (CEU); Secções Regionais. 
 
 
Área sectorial: EXERCÍCIO 
Verifica-se actualmente, no contexto europeu e nacional, uma tendência para que a liberalização 
das políticas económicas abranja uma liberalização dos serviços, apontando para uma redução 
da exigência dos parâmetros de qualidade que poderá conduzir a uma falsa “concorrência” do 
mercado.  
 
O reflexo desta tendência em Portugal tem-se manifestado pela constante alteração legislativa, 
numa clara tentativa de desregulação, que tem obrigado a uma permanente vigilância e cons-
tantes intervenções que não têm permitido a desqualificação do exercício da profissão, evitando 
assim graves consequências para os arquitectos e para todos os cidadãos 
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Este sector temático incide na defesa intransigente do direito à arquitectura, dos arquitectos e 
dos cidadãos, nas suas diversas vertentes e linhas de actuação. 
 
Âmbito externo: Ministério da Economia, Secretaria de Estado das Infra-Estruturas, Transportes 
e Comunicações; INCI/IMPIC; MSESS; Defesa do Consumidor; OE, AECOPS; PTPC; CENFIC; 
IEFP; APPC; LNEC. 
 
Âmbito Interno: Colégios de Especialidades, Secções Regionais, GT Sísmica, GT SCIE, GT 
Concursamento. 
 
 
 
Estas quatro áreas estão articuladas, pressupondo uma actuação muitas vezes transversal fun-
damentada na partilha de informação e inter-relação entre os seus responsáveis. 
  
 
  
 
 
 



 

9	  

3.1.1.  	  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
EQUIPA: João Santa-Rita [coordenação], Pedro Ravara [coordenação], Marco Roque Antunes, 
Rafael Gonçalves Pereira, Victor Carvalho Araújo, Jorge Bonito Santos, José Barra 
  
 
ACÇÕES 
 
- Participação nos processos de produção e alteração legislativa nomeadamente: 
 

a) Acompanhamento da proposta de Lei 226/XII e 227/XII (Revogação da Lei n.º	  31/2009) 
 
   b) Acompanhamento da proposta de Lei 295/XII (procede à	  adequação do Estatuto da Ordem 

dos Arquitectos à	  Lei n.º	  2/2013) 
 
-   Roteiro pela Profissão 
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 

 
- Coordenação e acompanhamento das acções das áreas sectoriais do CDN 
 
- Planeamento e articulação da actividade com os diversos órgãos nacionais e regionais, 
nomeadamente: 
 

a) CD Regionais, CN Delegados, CN Admissão 
 
b) Acompanhamento do Provedor da Arquitectura e do Provedor do Estagiário 

 
- Coordenação da participação da OA ao nível dos organismos e protocolos internacionais, 
nomeadamente: UIA/ CIALP/ CAE/ FEPA/ ENACA/ UMAR/ DOCOMOMO Ibérico/ CAU.BR/ 
CSCAE 
 
- Publicação da regulamentação referente aos seguros de responsabilidade civil decorrente da 
PL n.º 227/XII 
 
- Recepção aos Novos Membros 
 
- Organização do Dia Nacional do Arquitecto 
 
- Actualização do Inquérito à Profissão 
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3.1.2. 
SERVIÇOS 
EQUIPA: Rafael Gonçalves Pereira, Marco Roque Antunes, Paulo Serôdio Lopes, Claudio Sat 
  
3.1.2.1. 
GESTÃO 
Responsável: Rafael Gonçalves Pereira 
  
 
ACÇÕES 
- Assegurar a sustentabilidade financeira da OA, diminuir o passivo e garantir resultados posi-
tivos 
 
- Angariação de receitas extraordinárias para viabilização das actividades 
 
- Acompanhamento da Auditoria Externa às Contas (com SR) 
 
- Acompanhamento Técnico do Orçamento CIALP 
 
- Acompanhamento dos processos de cobranças 
 
- Acompanhamento dos Cursos de Formação para o Pessoal 
 
- Revisão do Acordo Interno de Pessoal (com SR) 
 
- Identificação e divulgação de bolsas e empréstimos bonificados, com o apoio de entidades 
financeiras públicas e privadas 
Marco Roque Antunes 
  
- Diversificação e uniformização de protocolos comerciais 
Marco Roque Antunes (com SR´s) 
 
- Avaliação de Sistemas de Seguro Profissionais e Sistemas de Saúde e Protecção Social 
Claudio Sat (com SR´S) 
 
- Desenvolvimento do processo de ampliação da Sede da OA   
João Santa-Rita (c/ SRS) 
 
- Acompanhamento do processo de implementação da nova Sede da SRN 
João Santa-Rita (c/ Comissão de Acompanhamento – CDN / SRN / SRS / Cons. Fiscal - constituída na 20ª Sessão Ple-
nária de CDN) 
 
 
3.1.2.2. 
COMUNICAÇÃO 
Responsável: Marco Roque Antunes 
  
 
ACÇÕES 
- Comunicação da actividade do Conselho Directivo Nacional 
 
- Assessoria de Imprensa e gestão de parcerias media da OA 
 
- Processo de integração do Boletim Arquitectos no próximo modelo do Jornal Arquitectos 
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- Gestão das plataformas digitais da OA: 
 

a) website OA / website IAP20 / website  OApix/IARP / website 1-1/Directório de Materiais 
/ website Habitar Portugal / website JA 

 
b) Gestão da e-Newsletter Nacional [MAIS] - divulgação de periodicidade bimensal  

 
c) Gestão do ‘Social Media’ OA / Facebook 

 
- Implementação da loja online como projecto-piloto da loja online do Portal dos Arquitectos | 
venda de edições OA em stock 
 
- Agenda OA com divulgação de resultados de premiações dos arquitectos portugueses 
 
  
3.1.2.3. 
PROMOÇÃO 
Responsáveis: Paulo Serôdio Lopes com Marco Roque Antunes 
  
 
ACÇÕES 
 
- Nova série do Jornal Arquitectos / Concurso para Equipa Editorial e implementação 
 
- Edição Habitar Portugal 2012-14 / Concurso para Comissariado e implementação 
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 
 
- Reforço das parcerias institucionais no âmbito das principais bienais internacionais de Arqui-
tectura (DGArtes) 
 
- Participação em organismos de âmbito cultural (Trienal de Arquitectura de Lisboa / Casa da 
Arquitectura) 
 
- Programação e organização do Dia Mundial da Arquitectura  
 
- Acompanhamento de Prémios Nacionais 
 

a) Prémio Secil Universidades – organização da edição 2014 e anúncio de resultados  
2013 e 2014(promoção conjunta com a SECIL) 
 
b) Prémio Nacional de Arquitectura em Madeira ‘15 (promoção conjunta com a AIMMP / 
integração da Comissão de Acompanhamento) 
 
c) Prémio IHRU 2015 – Construção, Reabilitação e Investigação (nomeação de jurado) 
 
d) Prémio Archiprix Portugal (nomeação de jurado) 

 
- Acompanhamento de Prémios Internacionais 
 

a) Prémio Mies van der Rohe 2015 (nomeação de obras, divulgação de resultados) 
 
b) Prémio Ibérico de Soluções Construtivas Pladur (nomeação de jurado) 
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3.1.2.4. 
INTERNACIONALIZAÇÃO 
Responsável: Claudio Sat 
  
 
ACÇÕES 
 
- Apoio à internacionalização dos serviços de Arquitectura Portuguesa 
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 
 
- Apresentação e divulgação do projecto de internacionalização da OA nas diversas entidades 
externas de modo a formalizar parcerias e protocolos e a inclusão em missões comerciais 
 
- Consulta a empresas de branding e comunicação para a definição da ‘brand image’	  e estratégia 
de comunicação 
Rafael Gonçalves Pereira 
 
- Elaboração de candidaturas a fundos comunitários para financiamento de site, filme e portfolio 
promocional sobre os serviços de Arquitectura Portuguesa. 
Rafael Gonçalves Pereira 
 
- Acompanhamento de regimes de circulação de arquitectos entre os Países de Língua Por-
tuguesa 
Vitor Carvalho Araújo 
 
- Elaboração da Rede Internacional de Arquitectos, com o mapeamento dos arquitectos, 
empresas de projecto e do sector da construção e instituições portuguesas no estrangeiro, de 
modo a divulgar a sua actividade e reforçar o apoio e ligação entre estes 
Carmo Caldeira 
 
- Ampliação do site da OA com um capítulo sobre Internacionalização, com informação geral e 
procedimentos para os Membros que pretendam promover a exportação de serviços e com área 
para a promoção da arquitectura portuguesa 
Marco Roque Antunes 
 
- Levantamentos de exemplos emblemáticos de arquitectura nos últimos anos  
Paulo Serôdio Lopes 
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3.1.3	  
FORMAÇÃO 
EQUIPA: Vítor Carvalho Araújo [coordenação]; José Barra, Claudio Sat, Carmo Caldeira 
  
 
ACÇÕES 
 
- Reavaliação dos planos de formação propostos pela OA, procurando assegurar a harmo-

nização interna e a coerência temática 
 
- Avaliação da implementação da Bolsa de Estágio 
 
- Implementação do sistema de Formação Profissional Contínua 
 
- Implementação do Protocolo entre a OA e a Inspecção Geral de Actividades Culturais (IGAC) 

com vista à dinamização do registo de Autorias 
Claudio Sat 

 
[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 

 
 
 
- Dinamização de iniciativas conjuntas com outras entidades com intervenção no âmbito da for-
mação profissional, nomeadamente o CAE, o CSCAE, o CAU e o CIALP, tendo em vista a 
implementação de programas que contribuam para qualificação profissional dos arquitectos e 
para a abertura ao exterior dos planos de formação propostos pela OA 
 
- Integração dos planos de formação da OA no Programa de Formação Profissional Contínua do 
Conselho de Arquitectos da Europa (CAE CPD Program). 
  
- Desenvolvimento e acompanhamento das acções relativas à formação profissional:  
 

a) Revisão do Regulamento de Inscrição (no quadro da revisão estatutária) 
 
b) Acompanhamento das orientações da UIA no âmbito das ações de ‘Continuing Profes-
sional Development’ 
 
c) Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho do CAE: Formação Profis-
sional Contínua, Directiva das Qualificações Profissionais e Experiência Profissional 
 
d) Acompanhamento e participação no processo de articulação dos planos de formação 
entre a OA e o CSCAE 
 
e) Dinamização de protocolos de colaboração com Universidades e parceiros do sector 
para a realização da formação 
 
f) Participação no Grupo de Trabalho da Formação no âmbito do CIALP 
(em função da implementação do Grupo de trabalho) 

  
- Acompanhamento das acções relativas ao papel da OA como autoridade competente para a 
verificação das qualificações profissionais:  
 

a) Acompanhamento do processo de transposição da Directiva 2013/55/UE para a 
legislação nacional 
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b) Participação nos processos de notificação de Diplomas em Arquitectura no Sistema IMI: 
gestão dos processos nacionais e avaliação dos processos externos 
 
c) Participação no Sub-Grupo da Comissão Europeia para a avaliação dos diplomas em 
Arquitectura 

 
- Acompanhamento da implementação do Balcão Único/Portal do Arquitecto 
Rafael Pereira 
 
- Acompanhamento da elaboração dos novos regulamentos internos, decorrentes da aprovação 
do novo Estatuto 
 
- Participação na Comissão de trabalho responsável pelo programa de recepção aos novos 
membros 
Bernardo Pimentel, Carmo Caldeira (com SR) 
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3.1.4 
POLÍTICA 
EQUIPA: Jorge Bonito Santos [coordenação], Patrícia Gonçalves Costa, Carmo Caldeira, Ber-
nardo Pimentel 
  

 
3.1.4.1 
POLÍTICA PÚBLICA DE ARQUITECTURA 
Responsável: Jorge Bonito Santos 
 
ACÇÕES 
 
- Divulgação e implementação da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP) 
 
- Defender junto do Governo a criação de um Programa Público local e nacional de Reabilitação 

Arquitectónica 
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 
 
- Acompanhamento das políticas públicas de Arquitectura na União Europeia 
 
- Participação nos trabalhos do European Forum for Architectural Policies (EFAP) 
 
- Acompanhamento do desenvolvimento da Urban Agenda 2020 da União Europeia 
 
- Acompanhamento da implementação da Territorial Agenda 2020 da União Europeia 
 
- Acompanhamento da aplicação do RJIGT 
  
- Acompanhamento da aplicação do RJUE 
 
- Acompanhamento da legislação sobre Política de Solos, Ambiente, Desenvolvimento Sus-
tentável e Ordenamento do Território 
 
- Participação da OA na Semana da Reabilitação Urbana, Lisboa, 2015 
  

  
 
3.1.4.2 
QUALIDADE DE VIDA, CULTURA E PATRIMÓNIO 
Responsável: Patrícia Gonçalves Costa com Jorge Bonito Santos 
 
ACÇÕES 
- Acompanhamento dos trabalhos do Urban Development Group (UDG) da União Europeia e das 
reuniões dos Directors General responsible for Urban Development 
 
- Acompanhamento dos trabalhos do National Territorial Cohesion Contact Points (NTCCP) da 
União Europeia e das reuniões dos Directors General responsible for Territorial Cohesion 
 
- Acompanhamento das reuniões dos Directors General responsible for Architecture and Cultural 
Heritage 
 
- Acompanhamento do work group Urban Issues and Housing – Responsible Architecture do 
CAE, Área 3 
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3.1.4.3 
AMBIENTE E ARQUITECTURA SUSTENTÁVEL 
Responsável: Carmo Caldeira com Jorge Bonito Santos 
 
ACÇÕES 
- Acompanhamento dos programas Nzeb | Europa 2020 
 
- Participação da OA na organização da Green Business Week 2015 
 
- Acompanhamento do desenvolvimento e implementação da Estratégia Nacional “Cidades Sus-
tentáveis 2020”, MAOTE 
 
- Acompanhamento do work group Environment and Sustainable Architecture – Responsible Ar-
chitecture do CAE, Área 3 
	  
 
 
 
3.1.4.4 
EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO PARA A ARQUITECTURA 
Responsável: Bernardo Pimentel com Jorge Bonito Santos 
 
ACÇÕES 
 
- Introdução nos currículos e programas do Ensino Básico e Secundário de matérias e/ou dis-

ciplinas relacionadas com os conceitos de território, cidade e arquitectura 
  
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 

 
- Gestão do Programa Educativo da OA: 

 
a) Definição de conteúdos para edições (manuais e website) e audiovisuais 
 

     b) Angariação de apoios e parcerias para o Programa Educativo da OA 
 
  c) Monitorização e mediação do projecto Conhecer a Cidade na Escola, em parceria 

com a RBE (44 escolas em todo o País) 
 
- Programa ‘A TUA CASA’ 
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3.1.5 
EXERCÍCIO 
EQUIPA: José Barra [coordenação]; Carmo Caldeira, Claudio Sat, Jorge Bonito Santos, João 
Cabral (CEU), Paulo Serôdio Lopes, Patrícia Gonçalves Costa, Rafael Gonçalves Pereira, Vitor 
Carvalho Araújo 
  
 
ACÇÕES 
 
- Elaboração da Norma de prestação de Serviços de Urbanismo e Planeamento junto do IPQ 
Jorge Bonito Santos, João Cabral (CEU) 
 
- Avaliação e harmonização de procedimentos internos da OA no âmbito da encomenda e con-
cursamento público e privado 
Paulo Serôdio Lopes 
 
- Dinamização e participação na elaboração de um documento base enunciador da estruturação 
de um Código da Construção com vista à sua apresentação e discussão com o Governo 
Claudio Sat, Jorge Bonito Santos, Carmo Caldeira, Patrícia Gonçalves Costa 
 

[ INICIATIVAS EM DESTAQUE / ver pp. 19-21 ] 
 
 
- Dinamização e participação de iniciativas conjuntas com outras entidades, situadas dentro e 
fora do sector da construção, tendo em vista a implementação de estratégias de cooperação que 
contribuam para qualificação e promoção dos serviços de arquitectura 
 
- Avaliação e harmonização de medidas de organização interna dos órgãos e serviços da OA, 
para apoio e desenvolvimento da prática profissional 
 
- Acompanhamento e participação nos processos de implementação, alteração e/ou produção de 
legislação, produzida e por produzir, que incida no âmbito da arquitectura e nos actos próprios 
da profissão, nomeadamente: 
 

a) Implementação do DL n.º 53/2013 (Regime de excepção para a Reabilitação Urbana) 
Jorge Bonito Santos 
 
b) Revisão do DL n.º 163/2006 (Regime de Acessibilidade aos Edifícios) 
Patrícia Costa 
 
c) Revisão da Portaria n.º 817/2004 (ficha técnica da habitação) 
Patrícia Costa 
 
d) Revisão do DL n.º 220/2008 (Segurança contra incêndios em edifícios) 
Patrícia Costa 
  
e) Revisão do Decreto-Lei n.º 18/2008 (Código de Contratação Pública) 
Paulo Serôdio Lopes 
 
f) Produção de legislação sobre Plataformas Electrónicas de Contratação Pública 
Paulo Serôdio Lopes 
 
g) Publicação de regulamentação referente à regulação da actividade de revisão de pro-
jecto decorrente da PL n.º 227/XII 
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h) Produção de legislação relativa à certificação de edifícios 
Carmo Caldeira 

 
i) Implementação do ‘Sistema de Certificação de Atributos Profissionais com o Cartão de 
Ciadadão’ em colaboração com a Agência para a Modernização Administrativa  
Vítor Carvalho Araújo 
 
j) Legislação sobre Reabilitação Urbana - RJUE 
 
 

- Revisão da Diretiva Serviços e da transposição da Directiva Qualificações 
Vítor Carvalho Araújo 
 
- Participação nos processos de normalização e regulamentação que incidam no âmbito da 
arquitectura e da actividade dos arquitectos, nomeadamente na implementação da Norma de 
qualidade para serviços de arquitectura 
Filipe Borges de Macedo (COB) 
 
- Acompanhamento do CEU/ Colégio de Especialidade em Urbanismo 
Jorge Bonito Santos, João Cabral (CEU) 
 
- Participação do projecto de implementação e sistematização do programa PRONIC 
Claudio Sat 
 
- Monitorização do inquérito à profissão 
Pedro Ravara 
 
- Dinamização e participação nos processo de divulgação e promoção do exercício profissional 
dos Arquitectos, nomeadamente: 
 

a) Participação na constituição do cluster da construção no âmbito da Plataforma Tecno-
lógica para a Construção (PTPC) 
Rafael Pereira 
 
b) Realização de Seminário sobre “vulnerabilidade sísmica no âmbito da reabilitação 
urbana” 
Marco Roque Antunes 
 
c) Realização de Seminário sobre “o próximo regulamento de Segurança Contra Incêndio 
em Edificios - SCIE” 
Patrícia Gonçalves Costa, Marco Roque Antunes 
 
d) Participação do Programa da iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa, RE9 (Incentivo 
à Reabilitação Urbana). 
Patrícia Gonçalves Costa 

 
- Acompanhamento e harmonização dos procedimentos internos da OA no âmbito do exercício 
da profissão (Colégios de Especialidade) 
Jorge Bonito Santos 
 
- Apresentação de proposta de implementação da uniformização de procedimentos admi-
nistrativos em todas as Câmaras Municipais junto da ANMP e dos municípios 
Jorge Bonito Santos, Patrícia Gonçalves Costa 
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3.1.6	  
QUINZE INICIATIVAS EM DESTAQUE 
 
 
1 - Participação nos processos de produção e alteração legislativa 
Acompanhamento permanente e interventivo de toda a produção e alteração legislativa, tendo 
em vista a salvaguarda dos direitos da profissão de arquitecto e dos cidadãos no acesso à ar-
quitectura nomeadamente: 
 

a) Acompanhamento das PL n.º 226/XII e n.º 227/XII (Lei 40/2015) - Primeira alteração 
da Lei n.º 31/2009 
As implicações das PL na qualidade dos ambientes construídos e das paisagens bem 
como na actividade dos arquitectos, constituem, em 2015, uma acção prioritária do CDN. 
No âmbito do seu processo legislativo e da sua publicação serão realizadas acções e ini-
ciativas que visem a defesa dos direitos dos cidadãos e da qualidade da arquitectura, bem 
como da actividade dos arquitectos.  
Está prevista a elaboração de um documento que vise a interpretação e aplicação da 
futura Lei, em analogia com o documento elaborado para a Lei n.º 31/2009. 
 
 
 
b) Acompanhamento da Proposta de Lei 295/XII (procede à adequação do EOA à Lei 
2/2013) 
A adequação do EOA constitui uma matéria de uma enorme relevância na vida e na orga-
nização da OA e dos membros.  
No âmbito do processo legislativo e até à sua publicação, serão realizadas acções e ini-
ciativas que visem a defesa da proposta apresentada pela OA ao MAOTE.  
Elaboração dos diversos regulamentos necessários ao  funcionamento da OA decorrentes 
da entrada em vigor do novo Estatuto.  

 
 
2 - Roteiro pela Profissão 
O Roteiro pela Profissão é uma iniciativa através da qual se tem vindo implementar um conjunto 
de encontros, nas diferentes regiões do país, de modo a incentivar a participação dos membros, 
da administração pública (central e local) e da sociedade civil, tomando nota das preocupações e 
motivações das diversas regiões, bem como do modo como lidam com a sua especificidade. É 
objectivo debater temas relacionados com a profissão, envolvendo os membros, as instituições e 
a sociedade em geral, proporcionando uma discussão aberta e conjunta, considerando a rele-
vância da Arquitectura enquanto bem público na defesa da Qualidade de Vida dos cidadãos. 
Estes temas serão compilados e tratados por forma a constituírem temas em debate no Con-
gresso dos Arquitectos Portugueses em 2016. 
 
 
3 - Nova série do Jornal Arquitectos / Concurso para Equipa Editorial e implementação 
Ao lançamento do concurso para a equipa editorial deverá preceder uma reflexão que conduza a 
uma reformulação do meio, dos conteúdos e da distribuição, sob o mote “Regresso a casa”. 
 
 
4 - Edição Habitar Portugal 2012-14 
A edição 2012/14 do HP tem como objectivo dar a conhecer o resultado do trabalho dos 
membros da OA no triénio 12-14 mostrando o panorama da arquitectura contemporânea por-
tuguesa em diversas vertentes: dispersão territorial, diversidade de programas, diferentes lin-
guagens e multiplicidade de autores. A 1.ª grande exposição está prevista acontecer em 
Outubro, nas celebrações do Dia Mundial da Arquitectura 2015, seguindo-se em 2016 uma 
grande exposição no Porto e uma série de 12 itinerâncias nacionais. 
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5 - Apoio à internacionalização dos serviços de Arquitectura Portuguesa 
Desenvolvimento e implementação de uma estratégia clara e abrangente destinada a orientar os 
Membros na exportação de serviços de Arquitectura, procurando captar o interesse por parte de 
investidores e entidades externas e reforçando a participação da OA em organizações inter-
nacionais. 
 
 
6 - Reavaliação dos planos de formação propostos pela OA 
Definição de um plano de formação que estruture as acções de formação promovidas pelas sec-
ções regionais com vista à optimização da oferta formativa da OA, procurando assegurar a har-
monização interna e a coerência temática, nas perspectivas da organização dos seus meca-
nismos de funcionamento e da preparação da sua integração em planos alargados, visando a 
sua abertura a entidades externas e o seu eventual funcionamento em plataforma digital.  
 
 
7 - Bolsa de Estágios 
Avaliação da eventual implementação da Bolsa de Estágios no quadro do novo Regulamento de 
Inscrição.  
 
 
8 - Implementação do sistema de Formação Profissional Contínua 
No quadro das atribuições da OA, na intenção de acompanhar as orientações da UIA e do CAE 
e de acordo com as alterações resultantes da modernização da Directiva Qualificações – em  
processo de transposição para a legislação nacional –, é programada a implementação de um 
sistema de Formação Profissional Contínua. Os programas de formação profissional contínua, 
nos termos da Directiva 2013/55/UE, “deverão abranger os desenvolvimentos técnicos, cien-
tíficos, regulamentares e éticos e motivar os profissionais a participarem na aprendizagem ao 
longo da vida relevante para a sua profissão”. 
O quadro da formação profissional da OA é reorganizado de modo a ser assegurada uma estru-
turação articulada das diferentes iniciativas que visam a formação. Incluem-se neste âmbito a 
formação profissional contínua em sentido restrito, o apoio formativo no âmbito do estágio, as 
iniciativas dos Colégios ou ainda as que surjam associadas a parcerias implementadas com 
outras instituições, como o CAE ou o CIALP. 
 
 
9 – Dinamização do Protocolo entre a OA e a Inspecção Geral de Actividades Culturais 
(IGAC)  
Implementação que visa institucionalizar relações de parceria entre as partes no sentido de 
potenciar a troca de conhecimentos e agilizar os procedimentos inerentes ao Registo de Obras. 
 
 
10 - Divulgação e implementação da Política Nacional de Arquitectura e Paisagem (PNAP) 
Participação ativa na divulgação e implementação da PNAP, política pública constituída por um 
conjunto de estratégias pluridisciplinares e intenções programáticas que visam criar ferramentas 
políticas, sociais e técnicas para a divulgação da arquitetura e da paisagem como veículo de 
geração de valores culturais e sociais na prossecução do bem-estar e da qualidade de vida dos 
cidadãos. 
 
 
11 - Defender junto do Governo a criação de um Programa Público local e nacional de Re-
abilitação Arquitectónica 
A Reabilitação Urbana deve constituir-se como uma das prioridades do Estado, devendo ser en-
quadrada num quadro lato de Regeneração Urbana Integrada, envolvendo modelos sociais e 
culturais, e visando a qualidade e a sustentabilidade do ambiente construído. 
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Neste quadro, insistiremos e trabalharemos junto do Governo na urgência do Estado, à imagem 
de congéneres europeus, liderar pelo exemplo, promovendo um Programa Público, de âmbito 
local e nacional, que dinamize e suporte a reabilitação e reutilização do património edificado pro-
priedade do Estado, de que pode depender o futuro próximo da arquitectura e da profissão. 
 
 
12 - Introdução nos currículos e programas do Ensino Básico e Secundário de matérias e/ 
ou disciplinas relacionadas com os conceitos de território, cidade e arquitectura 
É crescente o reconhecimento de que a qualidade da arquitectura deve estar sempre presente 
no quadro da paisagem e do ambiente construído, designadamente no ordenamento e desenho 
do território, das cidades e do espaço público, na regeneração arquitectónica e urbana, no 
património arquitectónico, no desenho e sustentabilidade do parque edificado ou na própria 
qualidade da construção. 
Importa agora que a realidade traduza este reconhecimento publico e que a arquitetura, a cidade 
e o território ganhem presença nos currículos e programas do ensino básico e secundário, 
cabendo à OA trabalhar junto para Governo na promoção da educação para a arquitectura, des-
ignadamente para o património e para a qualidade de vida, nomeadamente através da educação 
artística e cultural e da sua implicação no desenvolvimento urbano sustentável; 
 
	  
13 - Elaboração da Norma de prestação de Serviços de Urbanismo e Planeamento junto do 
IPQ	  
Na sequência da elaboração NP 4526/2014 – Serviços no âmbito da Construção – será iniciado 
o processo de normalização, junto do IPQ, tendo em vista a sistematização de competências, 
obrigações e direitos aplicáveis aos diferentes intervenientes no âmbito dos serviços de Urban-
ismo e Planeamento.	  
	  
	  
14 - Avaliação e harmonização de procedimentos internos da OA no âmbito da encomenda 
e concursamento público e privado	  
Articulação e harmonização dos procedimentos internos da OA, tendo em vista a melhoria da 
actuação institucional, e dos respectivos serviços, de modo a permitir uma intervenção mais efi-
caz quer junto dos membros quer dos promotores públicos e privados. 
 
 
15 – Documento base enunciador da estruturação de um Código da Construção 
Dinamização e participação, juntamente com outras entidades, na compilação, actualização, 
análise e organização da legislação relativa à Edificação com vista à sua apresentação e dis-
cussão com o Governo. 
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3.2 CONSELHO NACIONAL DE DELEGADOS 
 
Coordenação geral: Maria Manuel Godinho de Almeida 
Grupo de trabalho: Florindo Belo Marques, Rui Campos Matos, Eduardo Rodrigues 
 
 
 
ACÇÕES 
- Acompanhamento da actividade do CDN e demais órgãos sociais da OA 
 
- Debate de assuntos e temas considerados relevantes para o presente mandato e para o futuro 
da OA 
 
- Pronúncia sobre o Plano de Actividades 2015 do CDN 
 
- Acompanhamento, pronúncia e aprovação da adequação do Estatuto 
 
- Pronúncia e aprovação da Revisão do Regulamento de Deontologia 
 
- Acompanhamento do sistema de Admissão à OA  
 
- Pronúncia sobre os Temas do Congresso 
 
- Pronúncia sobre o Regulamento Eleitoral 
 
- Participação em Comissões de Trabalho, no quadro das competências do CNDel 
 
 
 
 
 
 

3.3 CONSELHO NACIONAL DE DISCIPLINA 
 
Coordenação geral: Manuel Castanheira Saldanha 
Grupo de trabalho: Edite Figueiredo e Rosa, Pedro Canavilhas Fernandes, José Freitas Ferreira, 
Paulo Street 
 
 
ACÇÕES 
- Actividade de regulação no âmbito das atribuições estatutárias 
 
- Conclusão da Revisão do Regulamento de Deontologia, após aprovação da Revisão do 
Estatuto pela Assembleia da República 
 
- Acompanhamento do processo de Revisão do Estatuto 
 
- Participação em Comissões de Trabalho no quadro das competências do CNDis, em particular 
do Pelouro Profissão 
 
- Debate de assuntos e temas considerados relevantes no quadro das competências do CNDis 
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3.4 CONSELHO NACIONAL DE ADMISSÃO 
Coordenação geral: Ana Neto Vieira 
Grupo de trabalho: Cátia Santana, João Carmo Simões 
 
 
ACÇÕES 
- Acompanhamento de temas respeitantes à Admissão em estreita colaboração com o CDN, 
CND, CRA’s e CDR’s 
 
- Esclarecimento dos membros relativamente aos temas relacionados com a Admissão 
 
- Decisão sobre a interposição de recursos de decisões dos CRA’s 
 
- Análise e acompanhamento da legislação Nacional e Europeia produzida 
 
- Acompanhamento e participação em Comissões de Trabalho do CDN 
 
- Acompanhamento da A3ES 
 
- Acompanhamento da FCT 
 
- Criação da Comissão Permanente do Ensino da Arquitectura 
 
- Participação na comissão de Trabalho para a criação de uma Bolsa de Estágios  
 
 
 
 
 
 

3.5 CONSELHO FISCAL NACIONAL 
Coordenação geral: Miguel Pires Amado 
Grupo de trabalho: Ana Silva Dias, Margarida Magalhães Colaço 
 
 
ACÇÕES 
- Actividade de fiscalização no âmbito das atribuições estatutárias 
 
- Monitorização da sustentabilidade das Contas da OA, designadamente no quadro da obtenção 
de resultados anuais positivos e da diminuição do respectivo passivo 
 
- Avaliação dos Instrumentos de Gestão (Orçamento, Relatório de Contas, Controlos Orça-
mentais) e Emissão de Pareceres 
 
- Acompanhamento da Auditoria Externa às Contas da OA 
 
- Acompanhamento do Processo de Revisão do Estatuto 
  
- Participação em Comissões de Trabalho, no quadro das competências do CFN 
 


