
~ 

6.ª reunião da Assembleia de Delegados 
14 Abril 2018, Lisboa 

ACTA RESUMIDA 

1. Aprovação das actas da 4.ª reunião — 1.ª e 2.ª sessões e 5.ª reunião; 
As três actas foram aprovadas por maioria, com as abstenções de delegados ausentes nessas 
mesmas reuniões. 

2.  Projecto de Lei n.º 495/XIII/2.ª alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 Julho — Ponto de 
Situação e Plano de Acção da OA; 
A AD congratulou-se unanimemente pelo veto presidencial. 
Seguidamente o CDN apresentou o ponto de situação e os cenários possíveis de desenvolvimento do 
Projecto de Lei n.º 495.  
Os delegados discutiram a situação actual, sugerindo ao CDN uma monotorização do processo e a 
correspondente informação relevante sempre que o momento o exija. 

3. Discussão e pronúncia sobre os temas do XV Congresso dos Arquitectos; 
Depois de apresentado e discutido o documento com os temas e sub-temas do Congresso, elaborado 
pelo CDN e a Comissão Organizadora do Congresso, a AD subscreveu uma síntese/resumo das 6 
questões fundamentais assinaladas pelos Delegados para que o Congresso:  

1.º  Afirme os 20 anos da OA, com grande enfoque; 
2.º Demonstre a abertura social dos arquitectos (incluindo figuras dentro e fora da 
profissão); 
3.º Reforce a importância da profissão e da prática profissional; 
4.º Discuta o Património (nas suas diferentes dimensões, especialmente por ser uma área 
de intervenção dos arquitectos) 
5.º Inclua um debate sobre a Educação (nas sua vertente de ensino, mas também de 
participação publica) 
6.º Aprofunde as temáticas emergentes do ordenamento do território. 

Assim, com as necessárias adaptações, foi esta ordem de temas e sub-temas que esta Assembleia 
assinalou serem recomendadas para ver discutidos no XV Congresso da Ordem. 

4. Outros assuntos 
Exposto pelo Arq. João Santa-Rita, sobre o Concurso de concepção para o Pólo de Saúde de 
Carcavelos. Foi assinalado pela SRS uma avaliação do caso.  
Proposta aceite do Arq. Avelino Oliveira para realização de reuniões semestrais promovidas pela 
AD alargadas a todos os órgãos sociais, numa tipologia informal, portanto não deliberativas, mas de 
grande interesse institucional. 
Solicitação de esclarecimentos do Arq. Carlos Marques relativamente à questão da eleição de novo 
Provedor da Arquitectura. 
Solicitação da Arq.ª Fátima Lourenço relativamente ao programam AVAE para um debate sobre a 
implementação do processo. 

Não havendo mais assuntos para apresentar foi dada por encerrada a sessão pelas 17:30 horas. 

Avelino Oliveira 
Presidente da Assembleia de Delegados

  


