
As Jornadas de Arquitectura são uma iniciativa da Assembleia de Delegados, em parceria             
com o Conselho Directivo Nacional e o Conselho de Disciplina Nacional. Com esta             
actividade pretende-se promover o “debate alargado sobre temas da actualidade para os            
Arquitectos e a Arquitectura”. 
Na organização deste projecto está prevista a integração do Programa “Deontologia           
Acessível”, promovido pelo Conselho de Disciplina Nacional, em todas ou em parte das             
sessões efectuadas neste âmbito. 
Com a primeira Jornada realizada em 2018 e no sentido de serem organizadas as seguintes               
edições, a decorrer durante o ano de 2019, estabeleceu-se uma calendarização e um             
itinerário, assim como os temas propostos de discussão que seguem descritos infra. 
A proposta para a execução desta actividade é, em termos de calendário, de periodicidade              
quadrimestral , prevendo os meses de Janeiro,  Maio e Setembro e em termos territoriais, a              
alternância entre a Região Norte e a Região Sul.  
Tomou-se como princípio, para a definição da localização dos eventos, a descentralização.            
Excluindo assim à partida, tendo em conta a distribuição territorial por distrito, Porto e              
Lisboa, pela proximidade/facilidade de acesso dos membros às respectivas Secções e           
Viana do Castelo e Algarve, dada a localização da 1.ª Jornada realizada e do Congresso,               
também já realizado, respectivamente (Figura 1). 
Numa visão global, os distritos seleccionados,  Bragança e Évora localizam-se no interior do             
país por oposição aos excluídos, que se situam todos no litoral.  Outro factor de escolha foi o                 
número de membros activos por distrito. Assim, da Região Sul, Évora é o distrito interior que                
apresenta maior número de membros activos, tal como prevemos que em Bragança se             
verifique a mesma situação comparativamente aos distritos pertencentes à Região Norte e            
interiores  (Quadro 1). 
Quanto aos arquipélagos, sugere-se a Madeira,  também tendo em conta o superior número             
de membros activos  relativamente aos Açores (Quadro 1).  Sendo neste caso, necessário            
avaliar antecipadamente o custo e a fonte de financiamento para a aferição da realização da               
mesma. 
 
2018 
1.ª Jornada de Arquitectura  
Tema: Código da Construção e Honorários dos Arquitectos 
JUL: Viana do Castelo 
 
2019 
JAN : distrito de  Évora  (Évora) 
Tema: Arquitectos que exercem dentro e fora da Administração Local (?) 
MAI : distrito de  Bragança  (zona Sudoeste, cidade/município a definir) 
Tema: 
SET : arquipélago da  Madeira  (Funchal) 
Tema: 
 
 



SRN SRS 

 

01 Viana do Castelo - 10 Castelo Branco 154 

02 Braga - 11 Leiria 474 

03 Porto - 12 Lisboa 6733 

04 Vila Real - 13 Santarém 354 

05 Bragança - 14 Portalegre 92 

06 Aveiro - 15 Évora 161 

07 Viseu - 16 Setúbal 1226 

08 Guarda - 17 Beja 119 

09 Coimbra - 18 Faro 771 

   19 Madeira 314 

   20 Açores 244 
Quadro 1 - Distribuição de membros activos por distrito         Figura 1 


