
ACTA RESUMIDA  

9.ª Assembleia de Delegados – Porto 
  15.Dez.2018– 10:30  horas 

1. Período antes da ordem de trabalhos  
Foi apresentada a renuncia do Arqº. João Paulo Rapagão por motivos pessoais. Ficou 
determinado actualizar a composição da mesa da assembleia em reunião seguinte. 

2. Apreciação e votação da Acta da 8ª reunião  
Aprovada por maioria. 

3. 15.º Congresso da OA — Análise das conclusões efectuadas, das Moções aprovadas e 
das Recomendações apresentadas 
Recomendar ao CDN a verificação das votações  das Moções, nomeadamente da 1ª. 
Moção.  

4. Designação do Provedor da Arquitectura, sob proposta do Conselho Diretivo Nacional 
Foi apresentado pelo CDN a proposta  que após votação secreta foi  aprovado  por 
maioria, designando como novo Provedor da Arquitectura o Dr. Paulo Pereira, com 9 
votos  a favor, 6 contra e sem votos brancos ou nulos.  

5. Apresentação, apreciação e votação do Relatório de Actividades de 2017 
Aprovado por maioria com 7 votos favor, 5 abstenções e 3 votos contra. 

6. Discussão e votação do Plano de Atividades e do Orçamento de 2019 
Foram apresentados e votados os documentos pela seguinte ordem: 

Plano de Actividades, aprovado por maioria, com  8 votos a favor, 4 contra e 3 
abstenções (o Arq. Florindo B Marques apresentou declaração de voto). 

       Orçamento 2019  Não Aprovado, com 9 votos contra, 3 abstenções e 3 votos a favor. 

       A Assembleia solicitou ao CDN uma refomulação urgente do Orçamento considerando os 
      aspectos relevantes da discussão 

7. 2as Jornadas de Arquitectura — agendamento 
Por falta de tempo, o assunto foi adiado para a próxima reunião 

8. Eleição do membro da Comissão de Acompanhamento do Orçamento Participativo da 
Ordem dos Arquitectos 2019, a ser indicado pela Assembleia de Delegados 
Eleita por unanimidade a Arq.ª Fátima Lourenço. 

9. Outros assuntos 
Próxima reunião ficou agendada para meados de Janeiro (a acordar/ajustar com o 
CDN para procedimentos formais de revisão do Orçamento), para discussão da 
Aprovação do Orçamento  e dos seguintes  pontos: Regulamentos, Colégios, Jornadas 
de Arquitectura e ponto de situação do tema Honorários, entre outros. 

Avelino Oliveira 
Presidente 
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