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Ano de Congresso

O 15.o Congresso dos Arquitectos, que se realizou em Lagoa, Algarve, 
destacou-se como o facto mais marcante da vida da Ordem dos  
Arquitectos durante o ano de 2018.
O Conselho Directivo Nacional entendeu adoptar uma nova calenda-
rização para o Congresso dos Arquitectos, que se realiza, conforme o 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos, uma vez em cada triénio.  
Durante os mandatos anteriores tinha-se tornado norma que o Con-
gresso se realizasse no último ano de mandato, o que foi contribuindo 
para alguma ambiguidade na aplicação das orientações emanadas do 
mesmo. Esta nova abordagem pretende dar um novo sentido e impor-
tância ao Congresso, autonomizando as suas orientações, necessa-
riamente mais genéricas e mais abrangentes, de outras que resultam 
das reuniões dos restantes órgãos, tais como assembleias gerais ou 
regionais.
Em Outubro, em Lagoa, a Ordem dos Arquitectos realizou um  
grande congresso, eventualmente o maior desde a sua existência,  
em número de inscritos, participações, moções, comunicações  
e recomendações. Tratou-se de um importante marco na vida da 
Ordem, que contou com a presença de vários governantes, entre os 
quais o Primeiro-Ministro António Costa, e que foi complementado 
com conferencias e sessões paralelas conforme melhor descrito  
no ponto 1.01 deste relatório.
Muito embora a Ordem dos Arquitectos tenha vivido em 2018 esse 
momento marcante que foi o Congresso dos Arquitectos, onde tam-
bém se debateu uma eventual integração dos Arquitectos Paisagistas 
na OA, outros factos relevantes marcaram o ano de 2018, tal como 
a entrada em vigor da Lei 25/2018, que se traduziu na delimitação 
nominal para um número necessariamente reduzido de profissionais 
por ela contemplados, cuja incidência deve ser acompanhada.  
Paralelamente, abriram-se novas intenções legislativas destinadas  
a alterar o actual quadro jurídico, e a devolver aos Arquitectos muitas 
das competências que lhes haviam sido retiradas, designadamente  
na direcção e fiscalização de obra. Esta dinâmica legislativa requereu 
da Ordem dos Arquitectos a maior atenção no ano de 2018. Todo o 
enquadramento jurídico para o exercício da profissão está em mudança, 
incluído os diplomas mais relevantes como o RGEU e o RJUE. 
A par dos imperativos maiores que nos interpelam, de abertura da  
Ordem aos membros e à Sociedade e da concretização do desígnio 
“Um Rumo Uma Ordem”, prevaleceu durante o ano de 2018 a percep-
ção e a consciência de actuar num mandato crítico pelas abruptas 
mudanças que se verificam no exercício da profissão. Em muito pou-
cos anos a profissão atravessou uma profunda crise da qual tem vindo 
a sair alavancada pela reabilitação urbana e pelo turismo.  
Se em 2011 a Ordem dos Arquitectos se deparou com uma vaga crítica 
de abandono da profissão por parte dos membros, designadamente 



para o exercício da mesma no estrangeiro, pouco mais de cinco anos 
passados assiste-se ao processo inverso e mesmo ao re-emergente 
interesse de profissionais de outras nacionalidades virem trabalhar  
no nosso país. Realidades tão distintas e em súbita mudança como 
as descritas suscitam respostas também elas distintas por parte da 
Ordem e, sobretudo, um acompanhamento constante das mudanças 
que se vão operando, nomeadamente no seu enquadramento legisla-
tivo e no acesso e abandono da profissão. 
Assim, embora menos visível, foi despendido um grande esforço  
em 2018 por adequar a Ordem dos Arquitectos às novas realidades, 
designadamente através dos trabalhos sobre os regulamentos a alterar, 
como por exemplo o Regulamento de Inscrição e Estágio, e o novo 
regulamento a realizar, o Regulamento de Organização e Funciona-
mento das Estruturas Regionais e Locais da Ordem dos Arquitectos, 
que permitirá uma implementação desta instituição no território  
mais capaz.
Cumprem-se desta forma, a par de outras medidas desenvolvidas,  
tais como, por exemplo, as Academias Gulbenkian do Conhecimento, 
os desígnios acima referidos de aproximar a Ordem aos membros  
e à sociedade.
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Órgãos 
Sociais

Responsáveis  
José Manuel Pedreirinho 
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria  
Fátima Marques

1.





1.01

Responsáveis pelo CDN 
José Manuel Pedreirinho
Rui Florentino
César Costa
Ana Baptista
Assessoria
Cristina Meneses 
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verbas alocadas no Orçamento na rubrica 0301
Execução
2018



Representações
O Congresso dos Arquitectos assumiu neste mandato uma 
importância especialmente relevante. Com a aprovação do novo 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos, e diminuição de competências da 
Assembleia Geral que aí foi operada, o Congresso dos Arquitectos é 
o único espaço de real e efectiva participação dos membros na vida 
da Ordem e na definição dos destinos da profissão. Nesse sentido, 
e ao contrário de experiências passadas, o CDN entendeu alterar o 
timing de realização do Congresso, do final para o meio do mandato. 
O Congresso dos Arquitectos serve, portanto, de contraponto às 
Assembleias Gerais Eleitorais que se realizam de três em três anos, 
com a escolha e definição dos conteúdos programáticos para cada 
triénio. Foi ainda decidido integrar o 15.o Congresso dos Arquitectos 
nas comemorações dos 20 anos da nossa associação profissional; 
com esta opção procurou-se dar ao Congresso a visibilidade e 
notoriedade que merece, pela importância que sempre teve na OA  
e que poderia estar um pouco “apagada”. 
O Congresso, propositadamente agendado para o mês da 
Arquitectura, levou ao município de Lagoa no Algarve, concretamente 
ao Centro de Congressos do Arade, cerca de 500 participantes 
ao longo de três dias no último fim de semana de Outubro. Sob o 
tema “Património Arquitectónico a Paisagístico”, no Ano Europeu do 
Património Cultural, contou com uma forte presença de colegas da 
região, algo que nem sempre se verificou em Congressos passados,  
e que é de saudar veementemente. Numa região que se sente “longe” 
da Ordem, estamos convictos que os números de participação dos 
colegas do Algarve são mais um pequeno passo na aproximação dos 
Arquitectos à sua Ordem. Num necessariamente sucinto balanço 
contamos com cinco recomendações, quatro moções, vários debates 
sectoriais e mesas-redondas, dois encontros internacionais (CIALP  
e Docomomo Ibérico) e uma conferência por um vulto da arquitectura 
mundial, Emílio Tuñon. 
O Congresso reuniu em plenário no último dia do Congresso para 
apresentação e votação das moções e conclusões do Congresso, 
as quais foram aprovadas por maioria. O Plenário aprovou ainda, por 
unanimidade e aclamação, as recomendações do Congresso.
Cumpre ainda dar nota da presença de vários deputados, 
responsáveis políticos e institucionais de órgãos nacionais e regionais 
e de três membros do Governo da República, entre os quais o 
Primeiro-Ministro, que encerrou os trabalhos.



1.02

Presidente
Alexandre Burmester
Secretário
Inês Cortesão
Secretário
Paulo Jorge Rodrigo
Responsável pelo CDN
Daniel Fortuna do Couto
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
A AG tem verbas alocadas no Orçamento na rubrica 0302.
Execução
2018



Assembleia geral
Com a entrada em vigor da Lei n.o 113/2015 (que publicou o Estatuto da 
Ordem dos Arquitectos) a Assembleia Geral da Ordem dos Arquitectos 
perdeu boa parte das suas competências para a Assembleia de 
Delegados. Ainda assim, e no intuito de dar voz directamente 
aos membros, entendeu-se como fundamental que a Assembleia 
Geral reunisse pelo menos uma vez em cada ano, para além das 
Assembleias Gerais Eleitorais. 

Em 2018 a Assembleia Geral reuniu, em sessão extraordinária,  
três vezes:
a) 22 de Fevereiro, em Lisboa, com a aprovação da Resolução 

no âmbito do PL 495, onde foi reafirmado que o exercício “da 
arquitectura só pode ser feita por arquitectos (...); que o exercício 
da profissão só pode ser feito com inscrição obrigatória na Ordem 
dos Arquitectos, que regula disciplinar e deontologicamente 
a profissão; (...) não só se manifesta frontalmente contra que 
outros profissionais sem a formação de arquitectura possam fazer 
projectos de Arquitectura como exorta o Conselho Directivo 
Nacional em todas as medidas que visem defender a profissão.”. 

b) 27 de Outubro, em Lagoa, com a aprovação por unanimidade 
 e aclamação das Recomendações do Congresso dos Arquitectos 
 e a aprovação, por maioria, das quatro moções apresentadas.

c) 17 de Dezembro, no Porto, para a discussão das temáticas do 
Congresso e respectivo balanço, bem como as alterações 
legislativas referentes ao exercício da profissão de Arquitecto 
 e também as restantes actividades da Ordem dos Arquitectos.



1.03

Presidente
Avelino Oliveira
Vice-presidente
Florindo Belo Marques
Responsável pelo CDN
Daniel Fortuna do Couto
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
A AD tem verbas alocadas no Orçamento na rubrica 0303
Execução
Permanente

Assembleia  
de delegados
A Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos é o órgão 
representativo ao qual estão cometidas as competências consagradas 
no Art.o 19.o do Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 
Das suas competências decorre a necessidade, plasmada em 
Estatuto, de reunir um mínimo de quatro vezes por ano, para o 
exercício das suas competências.  
Em 2018 a Assembleia de Delegados realizou seis reunião ordinárias, 
três na sede nacional em Lisboa e três na sede regional da OA/SRN, 
no Porto. 
A Assembleia de Delegados levou também a efeito em 2018 uma 
iniciativa de debate alargado sobre temas da actualidade para 
os Arquitectos e a Arquitectura, que designou por “Jornadas da 
Arquitectura”, e que se realizaram em Viana do Castelo, a 14 de Julho.



1.04
Conselho Directivo  
Nacional
A actividade do Conselho Directivo Nacional da Ordem dos 
Arquitectos durante o ano de 2018 está especificada ao longo deste 
Relatório de Actividades 2018.
O Conselho reuniu em plenário 24 vezes, o último dos quais realizado 
na sede da OA/SRN, no Porto.



1.05

Presidente
Alexandra Gesta
Vice-presidente
Vitor Mestre
Articulação com CDN
Daniel Fortuna do Couto
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
O CND dispõe de verbas alocadas no Orçamento na rubrica 0305 
Execução
Permanente

Conselho de  
Disciplina Nacional
Ao Conselho de Disciplina Nacional estão cometidas as funções de 
zelar pelo cumprimento do Estatuto e pela legalidade da actividade 
exercida pelos demais órgãos da Ordem. No cumprimento das suas 
competências o Conselho de Disciplina Nacional realizou nove 
reuniões na sede nacional e regional da OA/SRN. 



1.05.01  
 
Revisão do Regulamento de Disciplina

Em 2018 foram iniciados os trabalhos de revisão do 
Regulamento de Disciplina e Deontologia que se irão 
prolongar para o ano de 2019.

1.05.02  
Programa “Deontologia Acessível”

Não tendo sido ainda possível iniciar o programa 
“Deontologia Acessível” durante o ano de 2018, prevê-
-se que as primeiras sessões venham a ser realizadas 
durante o ano de 2019 inseridas nas “Jornadas da 
Arquitectura”.



1.06

Presidente
Luís Pinto de Faria
Articulação com o CDN
César Costa
Assessoria
Fátima Marques
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
O CF dispõe de verbas alocadas no Orçamento na rubrica 0307
Execução
Permanente

Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal da Ordem dos Arquitectos assegura anualmente a 
regularidade das contas e a sua correspondência com as actividades 
desenvolvidas. Com o apoio técnico de um Revisor Oficial de Contas, 
exerceu as suas competências na apreciação do Orçamento e 
Plano de Actividades de 2019 e Relatório e Contas da Ordem dos 
Arquitectos exercício de 2017.  
Apesar de todos os esforços a articulação deve ainda ser alvo de 
maior regularidade e nesse sentido está proposto que se façam 
reuniões trimestrais preparatórias com a participação do Conselho, 
ROC, TOC e Tesoureiros, com o intuito de dar maior acompanhamento 
à execução orçamental e suas implicações.



1.07
Secções Regionais
As actividades das secções regionais da Ordem dos Arquitectos 
podem ser analisadas nos respectivos planos de actividade.



1.08
Estruturas Locais
As actividades das estruturas locais da Ordem dos Arquitectos  
devem ser vistas nos respectivos planos de actividade.



1.09
Provedor da 
Arquitectura
Após o falecimento do Arquitecto Luís Vassalo Rosa, a 9 Junho 2018, 
que exerceu estas funções desde 2011, a Assembleia de Delegados, 
por proposta do Conselho Directivo Nacional de 2017, aprovou a 
designação do novo Provedor da Arquitectura, Dr. Paulo Pereira. 

Responsável 
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Fátima Marques
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
O Provedor da Arquitectura tem verbas orçamentadas na rubrica 0502
Execução
Permanente



1.10
Colégios
A Ordem dos Arquitectos mantém, conforme disposto no seu 
Estatuto, e nos respectivos regulamentos, três colégios em 
funcionamento; o Colégio de Arquitectos Urbanistas, o Colégio de 
Gestão, Direcção e Fiscalização de Obra e o Colégio de Património 
Arquitectónico.
Apresentam-se de seguida as principais actividades que os Colégios 
realizaram em 2018. A nível orçamental, cada Colégio dispôs de uma 
rubrica de 5.000 euros, tendo a concretização das suas acções sido 
enquadrada nos planos de atividades, aprovados pela respetiva Mesa 
da Assembleia, de acordo com o previsto em Regulamento.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
Fátima Marques
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Verbas alocadas no orçamento na rubrica 0307
Execução
Permanente



1.10.01  
 
Colégio de Património Arquitectónico (CPA)

O CPA realizou três mesas-redondas sobre o tema 
“Reabilitar como Regra”, a mesma designação do pro-
cesso criado pelo governo para a revisão da legislação 
no âmbito da reabilitação de edifícios. A primeira em 
Lisboa, sob o título “Reabilitar com Regra”, onde parti- 
ciparam elementos desse grupo de trabalho.
A segunda-mesa redonda decorreu nas instalações da 
SRN-OA, com cinco comunicações, sobre as estru-
turas, a sísmica, a térmica, a acústica e a segurança 
contra incêndios.
E a terceira de novo em Lisboa, com intervenções 
sobre coordenação arquitectónica, integração de  
infraestruturas, arqueologia e conservação-restauro  
de património integrado.
Após estas três mesas-redondas, o CPA produziu um 
relatório-síntese com as conclusões obtidas, tendo 
ainda concretizado uma proposta de definição do 
termo Reabilitação, a pedido do CDN, publicada no site 
da Ordem.
O CPA participou também numa das mesas do Con-
gresso, designadamente na sessão do tema 2 – Rea-
bilitação do Património Arquitectónico e Paisagístico, 
com a apresentação das actividades do Colégio por 
um membro da sua Comissão Executiva.
O Colégio participou ainda na Comissão Técnica que 
procedeu à revisão da Norma 4526 sobre a prestação 
de serviços dos arquitectos e dos arquitectos paisa-
gistas no domínio da construção.

Coordenador da Comissão Executiva
Diana Roth
Representante do CDN
João dos Santos de Sousa Campos
Assessoria
Fátima Marques

1.10.02  
 
Colégio de Direcção e Fiscalização de Obra 
(COB)

No ano de 2018, o COB participou igualmente na re-
visão da Norma 4526 acima referida e por sua iniciativa 
foi actualizado o formulário de candidatura a inscrição 
no Colégio, num esforço de uniformização de procedi-
mentos que o CDN estendeu aos outros dois Colégios.
O COB organizou uma mesa redonda no âmbito do 
Congresso da OA, sobre o tema 3 – Prática profissional 
dos Arquitectos, com cinco comunicações de mem-
bros do Colégio.
O Colégio apoiou o CDN na definição de posições 
quanto à revisão de legislação sobre a gestão, direcção 
e fiscalização de obras.
O Coordenador da Comissão Executiva do Colégio par-
ticipou num dos programas “Exercício de Arquitectura” 
da TSF, esclarecendo a importância do seu domínio de 
actividade.

Coordenador da Comissão Executiva
José Castro e Silva
Representante do CDN
Raquel Fonseca Moreira Santos Veiga
Assessoria
Fátima Marques



1.10.03  
 
Colégio de Arquitectos Urbanistas (CAU)

O CAU realizou em 2018 o seu primeiro Encontro 
anual, que decorreu nas instalações cedidas pela 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da 
Região Centro em Coimbra, que contou com mais de 
100 participantes, dedicado ao tema Reabilitação  
Urbana. Novas realidades, novas políticas.
Este Encontro contou com a presença da Secretária de 
Estado da Habitação e de vários autarcas, marcando 
mais uma vez a relevância do papel do Arquitecto- 
-Urbanista em todos os processos de planeamento e 
decisão.
O Colégio participou em momentos de debate da 
revisão do PNPOT (que se referem nos pontos 2.01.04 
e 4.03.02 deste Relatório), tendo realizado um parecer, 
a pedido do CDN, que se enviou à Direcção-Geral do 
Território. O CAU deu igualmente um contributo para o 
Relatório do Estado do Ordenamento do Território da 
Região de Lisboa e Vale do Tejo.
O CAU promoveu também uma mesa-redonda no âm-
bito do Congresso da OA, sob o tema 1 – Ordenamento 
e valorização do território.
A Coordenadora da Comissão Executiva do CAU par-
ticipou num debate do programa “Exercício de Arqui-
tectura” da TSF, sobre o ordenamento do território.

Coordenador da Comissão Executiva
Ana Queiroz do Vale
Representante do CDN
Paulo António dos Santos Silva
Assessoria
Clélia Fernandes





Presidência
e Projectos
Estratégicos

Responsáveis  
José Manuel Pedreirinho 
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria  
Cidalina Duarte

2.





2.01

Responsáveis  
José Manuel Pedreirinho
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução  
Permanente

Representações
A Ordem dos Arquitectos exerce as suas atribuições e competências 
através de inúmeras representações, quer em organismos nacionais 
quer em estrangeiros. O extenso número de representações obriga 
a um efectivo desdobramento dos membros eleitos para os diversos 
órgãos a fim de dar cumprimento aos compromissos de represen-
tação estabelecidos.
As representações em que a Ordem dos Arquitectos está envolvida 
revestem-se de crucial importância porquanto o acesso e a troca de 
informação é fundamental para um exercício efectivo das competên-
cias e prossecução das atribuições.



2.01.01  
 
Conselho Nacional  
das Ordens Profissionais — CNOP

O Conselho Nacional das Ordens Profissionais, CNOP, 
é a associação representativa das profissões libe-
rais regulamentadas, cujo exercício exige a inscrição 
em vigor numa Ordem profissional ou em associação 
de natureza jurídica equivalente. O CNOP tem por 
fins: defender os valores éticos e deontológicos das 
profissões liberais regulamentadas, bem como as 
suas características e interesses; criar e coordenar os 
meios de actuação destinados a fortalecer, promover 
e divulgar as profissões liberais regulamentadas, bem 
como o seu aperfeiçoamento; representar o conjunto 
das profissões dela participantes juntos dos organis-
mos públicos e privados e das organizações nacionais 
e internacionais; desenvolver e articular os organismos 
reguladores profissionais tendentes à melhoria efecti-
va da auto-regulação e da qualidade do exercício dos 
poderes delegados pelo Estado.
Em 2018 foram duas as temáticas que se destacaram 
nos trabalhos do CNOP e que tem particular relevân-
cia para os Arquitectos e para a Ordem; o Regime de 
Protecção de Dados e o seu regulamento, e o relatório 
da OCDE/Autoridade da Concorrência sobre profissões 
auto-reguladas.
A Ordem dos Arquitectos acolheu na sua sede a reu-
nião do CNOP, no dia 10 de Julho, onde foi abordado o 
recente Relatório da OCDE.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto  
João Daniel
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução 
Permanente

2.01.02  
Conselho Consultivo do IHRU

Durante o ano de 2018 não existiu qualquer reunião do 
Conselho Consultivo do IHRU pelo que as actividades 
desenvolvidas se realizaram a solicitação da Ordem 
dos Arquitectos e dentro do âmbito da colaboração 
permanente.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto  
João Daniel
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução 
Permanente



2.01.03 
Conselho Consultivo do IMPIC

Por ausência de actividade do Conselho a Ordem dos 
Arquitectos não tem sido convocada, não deixando, 
no entanto, de acompanhar a actuação do IMPIC em 
diversos domínios, designadamente no que diz respei-
to à implementação da Lei n.o 25/2018.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto  
João Daniel
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução 
Permanente

2.01.04
 
Conselho Plenário do CSOP  
(Conselho Superior de Obras Públicas)

A Ordem dos Arquitectos, nos termos do Decreto Re-
gulamentar n.o 8/2018, publicado a 4 de Setembro, que 
cria o CSOP, passou a integrar o seu Conselho Plenário. 

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto  
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução 
Permanente



2.01.05 
PNPOT (Comissão Consultiva)

No ano de 2018 concluiu-se a proposta técnica de 
revisão do Programa Nacional da Política de Orde-
namento do Território (PNPOT), coordenada pela 
Direcção-Geral do Território, tendo sido submetida à 
Assembleia da República.
A OA participou activamente na sua Comissão Con-
sultiva, contribuindo para a melhoria das condições 
de implementação deste importante instrumento, de 
cúpula do sistema de gestão territorial à escala nacio-
nal, e a sua estreita ligação com a Política Nacional de 
Arquitetura e Paisagem.
No seu parecer final, a OA destacou a relevância des-
tas seis medidas do programa de acção: 1.4. Valorizar o 
território através da paisagem; 1.9. Qualificar o ambiente 
urbano e o espaço público; 2.2. Promover uma política 
de habitação integrada; 3.4. Valorizar os ativos terri-
toriais patrimoniais; 5.2. Ativar o conhecimento e uma 
nova cultura territorial; e 5.8. Fortalecer as articulações 
rurais-urbanas.
A OA assegurou igualmente, ao longo deste processo, 
um papel activo no futuro Observatório do Território 
e do Urbanismo e na Comissão de Acompanhamento 
que a DGT irá criar para a monitorização do PNPOT.

Responsáveis
Rui Florentino
Ana Baptista
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente

2.01.06
PNAP (DGT – Comissão de Acompanhamento)

Enquanto uma das quatro entidades da Comissão de 
Acompanhamento da Política Nacional de Arquitetura 
e Paisagem, a OA deu cumprimento à sua implementa-
ção, conforme previsto para este mandato.
Em Março de 2018, a OA organizou em conjunto com 
a Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas 
(APAP), a 1.o Conferência de Arquitectura e Paisagem, 
que decorreu na Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento da Região do Norte, no Porto. Nesse 
momento foi entregue a todos os participantes a 
edição em papel da PNAP, publicada com o apoio da 
Fundação Serra Henriques. A edição, de cerca de 500 
exemplares, foi também enviada a outros parceiros e, 
pela DGT, distribuída a todos os municípios do país.
Neste ano decorreram duas reuniões da Comissão 
de Acompanhamento da PNAP. A principal actividade, 
coordenada pela OA, foi a obtenção de um apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian, através de um concurso 
do programa Academias do Conhecimento, para a im-
plementação da medida de educação prevista na PNAP.
Este projecto iniciou-se com o apoio da metodolo-
gia Criatividade da Torrance Center, em cerca de 200 
alunos, de nove escolas do país, em Lisboa, Porto, 
Viseu, Ponta Delgada e Funchal, tendo como parcei-
ros, para além da APAP, as Associações de Professores 
de Geografia e de Educação Visual e Tecnológica, as 
disciplinas do ensino básico e secundário com ligação 
às áreas da PNAP: arquitectura, paisagem, património e 
ordenamento do território.
O projecto conta com a participação das Secções 
Regionais e será concluído em 2019 o apoio financeiro 
da Gulbenkian, existindo no entanto condições para 
assegurar-se a sua continuidade futura em próximos 
mandatos.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente



2.01.07
DGArtes (Conselho Nacional da Cultura)

Reuniões preparatórias e membros do júri de selecção 
de equipa de curadores para a 16.a Exposição Interna-
cional de Arquitectura da Bienal de Veneza.
Representação portuguesa na Bienal de Veneza 2018, 
com a presença do Presidente do CDN na cerimónia 
de inauguração do Pavilhão de Portugal na 16.a Exposi-
ção Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza, 
no dia 24 de Maio, e patente ao público até ao dia 25 
de Novembro naquela cidade. Portugal participou 
através da exposição Public Without Rethoric, com 
curadoria de Nuno Brandão Costa e Sérgio Mah, tendo 
igualmente sido distinguido o Arquitecto Eduardo Sou-
to Moura com o Prémio Leão de Ouro. 
Reunião de trabalho preparatória para a representação 
portuguesa no Congresso da UIA no Rio de Janeiro em 
2020.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente

2.01.08
A3ES (Conselho Consultivo)

A Ordem dos Arquitectos esteve presente, enquanto 
membro do Conselho Consultivo da A3ES, na reunião 
anual do Conselho Consultivo que teve lugar em 15 de 
Outubro, na qual foi analisado e debatido o projecto de 
relatório  de autoavaliação da Agência (ENQA COOR-
DINATED EXTERNAL REVIEW OF A3ES – Self-Assess-
ment Report – Draft Document – September 2018).
Reunião Conselho Consultivo A3ES, 29 Maio.

Responsáveis
João Daniel
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente



2.01.09
IEFP (Directiva Qualificações)

A OA, como autoridade competente designada para  
a profissão de Arquitecto, acompanhou e deu parecer 
relativamente ao processos de notificação de qua-
lificações profissionais no domínio da Arquitectura, 
submetidos pelos Estados-membros da UE. 
Relativamente às qualificações nacionais, todos  
as formações nacionais de Mestrado integrado em 
Arquitectura e de Mestrado integrado em Arquitectura  
e Urbanismo estão representadas no Anexo 5.7.1  
da Directiva 2005/36/CE.  

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
João Daniel
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente

2.01.10
Associação EUROPAN Portugal

A Ordem dos Arquitectos mantém o apoio à EURO-
PAN nos mesmos moldes de mandatos anteriores e 
a desenvolver esforços para a sua revitalização, com 
consciência de que o sucesso desta iniciativa noutros 
países, entre os quais Espanha, não encontra paralelo 
nas autarquias portuguesas, o que tem inviabilizado a 
sua realização nos últimos anos. Em 2018 realizaram-
-se as reuniões estatutariamente previstas, não tendo 
sido possível viabilizar a inclusão de “terrenos” em 
Portugal no próximo concurso. 
Paralelamente foi decidido dar continuidade à secção 
portuguesa Europan e realizar uma exposição em 2019.

Responsáveis
José Pedreirinho
Sílvia Barros
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente



2.01.11
Trienal de Arquitectura de Lisboa

A Ordem dos Arquitectos integra a Direcção da Trie-
nal de Arquitectura de Lisboa, tendo participado nas 
reuniões de direcção e na Assembleia Geral. 
À semelhança dos anos anteriores o CDN acompanhou 
e divulgou as iniciativas da Trienal e participou na 7.a 
edição do Open House Lisboa, em Outubro.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente

2.01.12
Casa da Arquitectura (ACA)

A Associação Casa da Arquitectura é uma instituição 
sem fins lucrativos, de carácter cultural, cujos fins são 
a promoção e divulgação da Arquitectura a nível nacio-
nal e internacional; conservação, tratamento, promo-
ção e divulgação do espólio da associação; e a gestão 
do CDAS – Centro de Documentação Álvaro Siza. 
A ACA tem sede em Matosinhos. 
A Ordem dos Arquitectos é membro fundador e tem 
assento na Direcção da Associação Casa da Arquitec-
tura.
Tal como no passado recente, o CDN acompanha, 
participa e promove as actividades da “Casa da Arqui-
tectura”, o que também aconteceu em 2018.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente



2.01.13
Plataforma Portuguesa da Construção

Um código para a construção bem como a uniformiza-
ção de procedimentos urbanísticos têm sido as princi-
pais reivindicações da Ordem dos Arquitectos junto da 
Plataforma Portuguesa da Construção e da Sra. Secre-
tária de Estado da Habitação. Aguarda-se a definição 
e calendarização dos trabalhos por parte do LNEC, 
entidade através da qual o Governo pretende proceder 
à implementação de diplomas desta natureza. A Ordem 
tem-se articulado com todas as entidades envolvidas 
no sentido de participar dos trabalhos.
O CDN participou nas duas Assembleias Gerais da 
PTPC e tem acompanhado e divulgado as iniciativas 
promovidas pela instituição. 

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Alice Tavares
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1202
Execução
Permanente

2.01.14
Fundação Docomomo Ibérico 

Presidência e Comissão Técnica
José Manuel Pedreirinho

A Ordem dos Arquitectos exerceu a presidência do 
Docomomo Ibérico no ano de 2018, tendo-se realizado 
diversas sessões do Patronato e da Comissão Perma-
nente, designadamente em Abril, Junho e Novembro, 
em Madrid, e em Outubro em Lagoa, Portugal.
A Ordem dos Arquitectos, através do seu Presidente, 
marcou presença no X Congresso Docomomo Ibérico: 
“O Fundamento Social da Arquitectura; do vernáculo 
e do moderno, uma síntese cheia de oportunidades”, 
que se realizou de 18 a 20 de Abril, em Badajoz, com 
a presença de inúmeros portugueses. Este Congres-
so pretendeu pôr em diálogo dois países fronteiriços, 
Portugal e Espanha, que, apesar da proximidade, tiveram 
percursos diferentes nas décadas de 50, 60 e 70 do sé-
culo XX, mas que, ainda assim, convergiram na criação 
de um património rico dentro do chamado Movimento 
Moderno. Nesta edição do Congresso Docomomo Ibé-
rico pretendeu-se debater a forma como a arquitectura 
vernacular comunicou e dialogou com os jovens arqui-
tectos desta época que a quiseram reinventar. 
Em Outubro, com o apoio da Fundação Arquia foi 
publicado o livro “Arquitectura do Movimento Moder-
no em Portugal, revisão do registo Docomomo Ibérico 
1925-1965”, numa edição bilingue Português e Espanhol, 
gratuitamente distribuído aos participantes do 15.o 
Congresso dos Arquitectos, em Lagoa, Algarve.
Participação, na qualidade de presidente do Docomo-
mo Ibérico, na 15.a Conferência Internacional Docomo-
mo, em Lubliana na Eslovénia, onde foi possível cons-
tatar as dificuldades económicas de alguns países e 
uma presença quase exclusiva de assuntos e trabalhos 
ligados ao meio universitário, em registo muito diverso 
do que existe no Docomomo Ibérico.
Foi revisto o registo Docomomo 1925-65 e ficou quase 
completo o levantamento da extensão 1965-1975.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente



2.01.15
União Internacional dos Arquitectos (UIA)  

O CDN participa em vários grupos de trabalho, es-
tando em curso contactos com outros países do Sul 
da Europa, e nomeadamente com o CSCAE (Espanha) 
e com o Colégio Italiano, no sentido da articulação e 
tomadas de posição em comum. 
Em 2018 estreitámos relação com as nossas congé-
neres e marcamos presença em diversos momentos-
-chave da vida associativa europeia, designadamente 
na tomada de posse da direcção do CSCAE / Madrid 
em Janeiro e no Congresso Nacional dos Arquitectos 
Italianos, organizado pelo CNAPPC em Roma.
Em simultâneo, iniciaram-se os trabalhos preparatórios 
para a participação no Congresso da UIA no Rio de Ja-
neiro em 2020. Ao longo de diversas reuniões mantidas 
com representantes do IAB e com a Direcção da DGPC 
foi explorada a possibilidade de uma participação 
conjunta e realizados diversos contactos no sentido de 
garantir os apoios possíveis a essa participação.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente
UIA Região I
Sem actividade em 2018.

2.01.16
Conselho de Arquitectos da Europa (CAE)  

O CAE constitui o referencial por excelência dos Ar-
quitectos da Europa e a Ordem dos Arquitectos parti-
cipa nos seus trabalhos e actividades em pleno direito, 
designadamente no que diz respeito ao exercício da 
profissão nos diversos países europeus. Em 2018 os 
trabalhos incidiram na tomada de posições conjuntas 
relativamente às eleições europeias de 2019.
Nesse sentido foi elaborado um manifesto que foi 
apresentado já em 2019 a todos os candidatos e forças 
políticas europeias com as posições do CAE relativas à 
profissão.
Foram também desenvolvidas actividades de carac-
terização da profissão, incluído um inquérito com 
mais de 30.000 respostas que se encontra em fase de 
debate e discussão para posterior publicação, relativo 
à formação e situação profissional dos Arquitectos nos 
diversos países europeus.
A presença da Ordem dos Arquitectos é permanente 
com a regularidade bimensal, designadamente nas 
reuniões do Executive Board que se realizam em Bru-
xelas.
Realizaram-se ainda duas reuniões da Assembleia 
Geral do CAE.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente



2.01.17
Conselho de Arquitectos da Europa (CAE)  

O CAE constitui o referencial por excelência dos Ar-
quitectos da Europa e a Ordem dos Arquitectos parti-
cipa nos seus trabalhos e actividades em pleno direito, 
designadamente no que diz respeito ao exercício da 
profissão nos diversos países europeus. Em 2018 os 
trabalhos incidiram na tomada de posições conjuntas 
relativamente às eleições europeias de 2019.
Nesse sentido foi elaborado um manifesto que foi 
apresentado já em 2019 a todos os candidatos e forças 
políticas europeias com as posições do CAE relativas à 
profissão.
Foram também desenvolvidas actividades de carac-
terização da profissão, incluído um inquérito com 
mais de 30.000 respostas que se encontra em fase de 
debate e discussão para posterior publicação, relativo 
à formação e situação profissional dos Arquitectos nos 
diversos países europeus.
A presença da Ordem dos Arquitectos é permanente 
com a regularidade bimensal, designadamente nas 
reuniões do Executive Board que se realizam em Bru-
xelas.
Realizaram-se ainda duas reuniões da Assembleia 
Geral do CAE.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente



CAE Executive Board – José Manuel Pedreirinho
O Presidente do Conselho Directivo Nacional, passou a integrar o novo Executive 
Board, aprovado na Assembleia Geral de 1 de Dezembro de 2017, com a realização da 
sua primeira reunião nos dias 26 e 27 de Janeiro, em Bruxelas, e durante a qual foi 
votado o Plano de Actividades para o biénio. 
Reuniões em Janeiro; Março; Junho e Setembro em Bruxelas, com a presença da OA. 
No âmbito do Ano Europeu do Património Cultural (EYCH), o CAE organizou no dia 
23 de Novembro, em Leeuwarden, Holanda, a conferência pública sobre Adaptive 
Re-Use and Transition of the Built Heritage, com a presença do Presidente da OA, 
tendo igualmente reunido o Executive Board. 
Durante o ano de 2018, o Executive Board do CAE deu prevalência às seguintes 
temáticas:
– Conclusão e Apresentação  do Sector Study 2018;
– Acompanhamento do Projecto Value Study;
– Estudo e reuniões Cross Boarder entre Europa, Canadá e EUA sobre o Impacto na 
Regulação de Serviços transfronteiriços, com impacto nos relatórios realizados pela 
OCDE;
– Organização e Realização da Conferência Adaptive Re-Use, realizada em conjunto 
com a última Assembleia Geral do CAE;
– Continuidade de Estratégias de Desenvolvimento através dos Grupos de Trabalho, 
dando especial relevância à Regulação, Prática e Valor Acrescentado, prioridade ao 
Código de Ética e continuação do trabalho desenvolvido pelo BIM;
– Apostar nos projectos de cooperação e financiados pela União Europeia, 
designadamente através da linha de Financiamento Europa Criativa;
– Manifesto para as eleições Europeias em 2019, também foi uma das prioridades do 
Executive Board do CAE;
– O Brexit e as consequências dentro do CAE, para os arquitectos e arquitectura a 
nível europeu continuam a ser discutidos;
– Foi criado um novo Grupo de Trabalho, Women in Architecture e o Grupo de 
Trabalho Housing Group foi reimplantado;
– Young Architect’s project é uma nova aposta do CAE que procura reforçar a sua 
relação com os jovens arquitectos.  

General coordination 
As reuniões de Coordenação Geral do CAE, por norma, realizam-se duas vezes por 
ano precedendo as Assembleias Gerais. Tem como principal objectivo garantir o  
desenvolvimento dos documentos de referência política e que os documentos de 
tomada de posição possam ser assegurados após proposta por diferentes Grupos 
de Trabalho. As reuniões da Coordenação Geral permitem uma maior participação 
de especialistas das organizações membros na finalização de tais documentos.
As prioridades em 2018 foram o Manifesto para as eleições Europeias em 2019,  
o Brexit e a aproximação aos jovens arquitectos.
Reuniões em Março em Bruxelas, e em Novembro em Leeuwarden na Holanda. 
Presentes José Manuel Pedreirinho e César Costa.

CAE Finance Committee – César Costa 
O Comité Financeiro do CAE dá assessoria à Assembleia Geral nos assuntos 
relacionados com as finanças e gestão do CAE. É composto por um delegado por 
cada país representado no CAE. Por norma, reúne duas vezes por ano. 
Sob proposta do Comité Financeiro, a Assembleia Geral do CAE decide sobre 
o orçamento e sobre as quotas das organizações membros. Os relatórios de 
contas do CAE, de acordo com os Estatutos da organização, são arquivados nos 
escritórios do CAE, podendo ser consultados pelas organizações membros sempre 
o desejarem.



Em 2018 foram realizadas duas reuniões:

1.a Reunião do CAE > 8 de Março de 2018, em Bruxelas. Na primeira reunião  
do Comité Financeiro do CAE, foram analisados os seguintes assuntos: 
− Análise e aprovação da Auditoria das Contas de 2017;
− Apresentação e Aprovação das Contas de 2017;
− Análise dos pagamentos de quotas por parte dos membros em falta;
− Compra de escritórios para Sede do CAE;
− Preparação do Orçamento para 2019.

2.a Reunião do CAE > 5 de Outubro de 2018, em Bruxelas. Na segunda reunião  
do Comité Financeiro do CAE, foram analisados os seguintes assuntos: 
− Avaliação das contas de 2018 (de janeiro a Setembro);
− Análise dos pagamentos de quotas por parte dos membros em falta;
− Apresentação do orçamento 2019 (adopção);
− Ordem dos Arquitectos da Turquia como Membro Observador;
− Aquisição de Escritórios para sede do CAE;
− Selecção da empresa auditora para as Contas de 2018;
− Apresentação do Orçamento em anexo.

Decisões:
Em Assembleia Geral foi decidido o adiamento da aquisição/compra de escritórios 
para a Sede do CAE. 
Foi aprovado o orçamento para 2019.
Foi aprovada a selecção dos auditores Baker Tilly para auditoria às contas de 2018.

GRUPOS DE TRABALHO

CAE WG Qualification Directive (TA1) – João Daniel
Sem actividade registada.

CAE P. P. & Architecural D. Contests – Rui Florentino
Sem actividade registada.

CAE WG Environment and Sustainable Architecture – Bruno Marques
Sem actividade registada.

CAE WG Building Information Modeling – Décio Ferreira
Sem actividade registada.

CAE Regulatory Questions and Issues – Alice Tavares
Sem actividade registada.

CAE Urban Issues, Internalization and new business models – Rui Florentino
O Grupo de trabalho reuniu nos dias 2 de Março em Roma, 7 de Setembro em 
Londres e 15 de Junho em Copenhaga, com a presença do representante da Ordem 
dos Arquitectos.

CAE Scope of Services & Liability, Insurance SoS – Alice Tavares
Sem actividade registada.

EU Subgroup in Charge of Arquitectural Diplomas – João Daniel
Sem actividade registada.



2.01.17
European Network of Architect’s Competent 
Authorities (ENACA)  

Realizaram-se reuniões a 23 Fevereiro em Berna e 9 
Novembro em Bruxelas, nas quais a Ordem não esteve 
presente.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente

2.01.18
Fórum Europeu de Políticas de Arquitectura 
(FEPA)

A Ordem dos Arquitectos não tem participado no 
Fórum por este se encontrar numa fase de reestrutura-
ção bastante embrionária limitando-se a dar resposta 
por escrito às diversas questões colocadas. Em 2018 
realizou-se uma reunião entre 13 e 15 de Setembro na 
qual a Ordem não participou presencialmente, mas 
cujos trabalhos acompanhou com vista ao seu desen-
volvimento em 2019.
O FEPA passou a designar-se por ECAP / European 
Conference for Architectural Policies.
A reunião de Viena foi bastante participada, tendo-se 
retomado à génese do FEPA, ou seja, restabelecer 
para já a informalidade na realização das reuniões. No 
entanto, nesta Conferência, foram, igualmente, anali-
sadas e discutidas as seguintes questões: designação 
e missão da organização; tipo de associação/organiza-
ção a ser criada; formalização ou não; objectivos face 
aos acontecimentos passados; composição, com os 
mesmos membros ou não; obrigatoriedade no paga-
mento de quotas.
Relativamente às conclusões, a curto prazo, decidiu-se 
manter a organização não formal e passar a decisão 
para a próxima reunião em Bucareste, em 2019.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente



2.01.19
Conselho Internacional dos Arquitectos  
de Língua Portuguesa (CIALP)

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto
Rui Florentino
Filipa Pedroso
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 
120102
Execução
Permanente

Vice-presidência
João Santa-Rita (Portugal)

Esteve presente em diversas reuniões da direcção, via 
Skype e pessoalmente, na reunião de direcção realiza-
da a 27 de Outubro em Lagoa, Algarve.
Participação no Fórum “Densidade nas Cidades”, 27 de 
Outubro, Lagoa, Algarve.
Cooperação com a CPLP – Comissão temática Ambien-
te, Cidades e Território, dos Observadores Consulti-
vos da CPLP, a 11 de Dezembro, na sede da CPLP, em 
Lisboa.

Representação da Ordem dos Arquitectos
Presidente da Ordem

A Ordem tem participado regularmente nas reuniões 
de trabalho do CIALP, sendo que a mais recente se 
realizou durante o 15.o Congresso dos Arquitectos em 
Lagoa, no Algarve. Estão actualmente em preparação 
as eleições que deverão ocorrer no início de 2019, não 
estando ainda fixada a data. A Ordem acompanha as 
diversas iniciativas e grupos de trabalho e já se encon-
tra a colaborar na participação no Congresso da UIA 
em 2020 no Rio de Janeiro, bem como na participação 
no Ano Portugal – China que irá decorrer em 2019.

Responsável
José Manuel Pedreirinho

CIALP Delegado
Participação por via do CIALP na 1.a Conferencia  
Económica e de Mercado da CPLP, em Maio. 
Trabalho conjunto no desenvolvimento da Declara-
ção das Ordens Profissionais. Foi criado o Grupo de 
Trabalho na Área da Mobilidade e Reconhecimento das 
Profissões dentro da CPLP.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto

GRUPOS DE TRABALHO

— Cidades na Lusofonia
A OA manteve a ligação ao grupo de trabalho sob a 
coordenação do Presidente do CIALP, Arq.o Rui Leão. 
Foi feita uma selecção de projectos de espaço público, 
que poderão ser expostos no Congresso da UIA no Rio 
de Janeiro.

Responsável
Rui Florentino

— Educação e Formação Contínua
Sem actividade em 2018.

Responsável
José Manuel Pedreirinho

— Comissão Editorial
Manteve-se a contínua actualização da informação nos 
meios de divulgação do CIALP.

Responsável
Filipa Pedroso



2.01.20
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do 
Brasil (CAU/BR)

A OA no início do ano reiterou o interesse em manter 
a relação com o CAU/BR, tanto a nível das relações 
bilaterais, como no seio do CIALP, do qual é membro 
observador, como nas demais instâncias internacio-
nais, nomeadamente na organização do Congresso 
Mundial da UIA no Rio de Janeiro em 2020. 
O CAU tem manifestado o seu empenho na preparação 
do Congresso da UIA e tem havido contactos perma-
nentes com a Ordem dos Arquitectos a vários níveis, 
designadamente no que se relaciona com a mobilidade 
profissional, no âmbito da Comissão Técnica criada 
para o efeito, ao abrigo do Acordo de Cooperação. A 
instabilidade política vivida no Brasil não tem permitido 
chegar a questões concretas nem conclusivas; porém, 
espera-se que 2019 venha a ser um ano clarificador.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente

— Comissão Técnica 
À Comissão Técnica compete acompanhar as acções 
previstas no Acordo de Cooperação CAU/BR/OA; 
elaborar e harmonizar os formulários necessários ao 
seu cumprimento; dar cumprimento ao previsto no 
item 3 da cláusula terceira relativo à comunicação da 
existência de processo disciplinar em que seja arguido 
o arquitecto ou urbanista em causa e propor medidas 
para o aperfeiçoamento do Acordo. 
Realizaram-se três reuniões da Comissão de Acompa-
nhamento do Acordo CAU/BR/OA; em Maio, Julho e 
Outubro 2018.

Responsáveis
João Daniel
Rui Florentino
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1201
Execução
Permanente



2.01.21
Representações institucionais  
do Gabinete da Presidência

– Reunião com a Directora-Geral do Património Cultu-
ral, Arq.a Paula Araújo da Silva, 19 Janeiro 

– Inauguração da exposição “A Ilha”,  com imagens de 
Paulo Pimenta e participantes da Associação O Meu 
Lugar no Mundo e Centro Social Senhor do Bonfim, 
sede OA, 23 Janeiro, patente até 23 Fevereiro  

– Tomada de Posse do Presidente do CSCAE, D. Lluis 
Comerón Graupera e primeira reunião institucional, 
Madrid, 24 Janeiro

– Reunião com o Presidente da Associação Portugue-
sa de Avaliação de Impactes, Dr. Júlio de Jesus, 29 de 
Janeiro 

– 1.a Reunião do Projecto Reabilitar como Regra – RcR, 
com a presença do Ministro do Ambiente e Secretária 
de Estado da Habitação, 1 de Fevereiro 

– Audição no âmbito da Petição 402/XIII - Solicitam a 
adoção de medidas com vista a garantir o direito ao 
trabalho, à profissão, e à defesa dos direitos adquiridos 
dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, 7 de 
Fevereiro 

– Reunião com representante da Ordem dos Arquitec-
tos da Baviera, Arq.o Rolf Reichert, 8 de Fevereiro 

– Reunião com o Presidente da Associação dos Arqui-
tectos Paisagistas, Arq.o Jorge Cancela, 26 Fevereiro

– Reunião com a Agência para a Energia - ADENE, no 
âmbito da revisão do certificado energético, 27 de 
Fevereiro 

– Reunião com o Partido Comunista Português, Sr. Jor-
ge Pires, membro da Comissão Política, 1 Março

– Cerimónia de entrega do Prémio Pessoa 2017, 5 de 
Março

– Inauguração das exposições “Paris Haussmann” e 
“Desenhos de Marques da Silva no atelier Laloux”, no 
CCB-Garagem Sul, 6 de Março

– Audiência com o Partido Socialista, Dirigente Nacio-
nal, Arq.o Hugo Pires, 14 Março

– Concentração pública na Assembleia da República, 
com entrega de Moção de Repúdio com 2 500 assi-
naturas ao Presidente da Assembleia da República e 
Vigília em frente à sede da OA, no âmbito da campanha 
“Arquitectura por Arquitectos”, 15 de Março

– Intervenção na “I Conferência de Arquitectura e 
Paisagem - Implementação da PNAP”, no auditório da 
CCDRN, Porto, 16 Março

– Reunião com o Cônsul do Chile em Lisboa, Dr. Patri-
cio Cabezas, 21 Março

– Audiência com a Presidência República, no âmbito 
aprovação pela Assembleia da República do PL 495, 3 
Abril 

– Cerimónia de anúncio do vencedor da 13.a edição do 
“Prémio Fernando Távora”, Matosinhos, 5 Abril 

– Conferência de Imprensa Pavilhão de Portugal - La 
Biennale di Venezia, Palácio Nacional da Ajuda, 9 Abril 

– Intervenção na Sessão “O financiamento à Reabi-
litação Urbana - Os novos programas”, no âmbito da 
Semana de Reabilitação Urbana, 9 de Abril 

– Inauguração da exposição “Dominicanos. Arte e Ar-
quitectura Portuguesa: Diálogos com a modernidade”, 
no Convento de São Domingos, 14 de Abril

– Intervenção no X Congresso Docomomo Ibérico: “O 
Fundamento Social da Arquitectura; do vernáculo e do 
moderno, uma síntese cheia de oportunidades”, Bada-
joz, 18 a 20 Abril 

– Apresentação do “Campus da Defesa”, pelo Ministro 
da Defesa Nacional, 17 de Abril

– Audiência com o Grupo Parlamentar do Bloco de 
Esquerda, 2 Maio

– Audiência com a Secretária de Estado do Ordena-
mento do Território e da Conservação da Natureza, Dr.a 
Célia Ramos, 3 Maio

– Audiência com a Presidente do CDS-PP, Professora 
Assunção Cristas, 8 Maio 

– Inauguração da Feira Tektónica e entrega do Prémio 
Tektónica Arquitectura 2018 ao Arq.o Paulo David, FIL, 
16 a 19 Maio

– 1.a Conferência Económica do Mercado CPLP, inter-
venção no painel “Mobilidade e Reconhecimento das 
Profissões dentro da CPLP”, Maputo, 9 e 10 de Maio

– Intervenção na cerimónia de homenagem ao Arq.o 
Viana de Lima pela Câmara Municipal de Esposende, 11 
Maio



– Audiência com o Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Prof. Doutor Manuel Heitor, 14 Maio 

– Cerimónia de entrega dos Prémios “Archiprix” e expo-
sição de finalistas, 19 Maio

– Workshop “Reabilitar com preocupações sísmicas”, 
sede OA, 21 e 27 Maio

– Apresentação pública do livro “As sensações e as 
emoções na Arquitectura”, do Arq.o José Pedro Oliveira 
Araújo, Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 23 
Maio

– Inauguração do Pavilhão de Portugal Public without 
rethoric na Bienal Veneza, Veneza, 24 Maio 

– Reunião da Comissão de Acompanhamento CAU/BR/
OA, Lisboa, 25 Maio 

– Intervenção na Sessão de Discussão Pública sobre a 
Proposta de Alteração do Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território, PNPOT, na Ordem dos 
Engenheiros, 29 Maio

– Apresentação de peça de mobiliário desenhada pelo 
Arq.o Bartolomeu Costa Cabral para o Projecto Martins, 
Casa da Arquitectura, Matosinhos, 2 Junho

– Assinatura do protocolo de colaboração entre a Pro-
vedoria de Justiça e a Ordem dos Arquitectos, 3 Junho 

– Intervenção na exposição “Ala Moderna, Colégio do 
Bom Sucesso 1963, Arquitecto Alberto Pessoa”, sede 
OA, 4 Junho patente até 3 Julho

– Intervenção no Seminário “A Arquitectura e a Enge-
nharia Sísmica”, sede OA, 7 Junho

– Intervenção na 3.a Conferência internacional “SCIE - 
Projecto Baseado no Desempenho”, sede OA, 8 Junho

– Lançamento do livro “02_Textos Álvaro Siza”, Feira do 
Livro Lisboa, 8 Junho

– Gala Entrega “Prémios Pladur”, Madrid, 15 Junho

– Workshop on adaptive Re-use Built heritage, CAE, 
Berlin, 20 Junho

– Assinatura da “Declaração do Território”, na Ordem 
dos Engenheiros, 2 Julho

– Cerimónia do Dia Nacional do Arquitecto, homena-
gem ao Arq.o Siza Vieira, FAUP, Porto, 3 Julho

– Intervenção do 8.o Congresso Nacional de Arquitec-
tos de Roma, 5 a 7 Julho

– Debate da Assembleia da República de apreciação e 
discussão da Petição n.o 348/XIII/2a, 18 Julho 

– Reunião com a Autoridade da Concorrência, no âmbi-
to do tema Honorários, 24 Julho

– Inauguração da exposição “Arq. Fernando Schiappa 
de Campos”, no Museu de História Natural e Ciência, 26 
Julho 

– 15.a Conferência Internacional Docomomo Internatio-
nal, Ljubljana, Eslovénia, de 28 a 31 Agosto

– Intervenção na Sessão de Abertura do AAICO – Ar-
chitecture and Art international Congress, na Casa da 
Arquitectura, 3 de Setembro 

– “1.o Encontro de Urbanismo/Reabilitação Urbana: No-
vas Realidades Novas Políticas”, do Colégio dos Arqui-
tectos Urbanistas, na CCRDCentro, 26 Setembro

– Jornadas Património com a apresentação Revista 
Património 5, no Museu do Palácio Nacional da Ajuda, 
27 Setembro

– Inauguração da Exposição “Memento / Momento - 
arquitecto Viana de Lima”, sede OA, 8 Outubro, patente 
até 30 Outubro

– Reunião do Grupo de Trabalho “Pilar Estratégico do 
Património”, da CCDRLVT, 1 Outubro

– Tomada de posse da Presidente do Conselho Supe-
rior de Obras Públicas, Eng.a Natércia Marília, 1 Outubro 

– Conferência da vencedora da 13.a edição do “Pré-
mio Fernando Távora”, Arq.a Isa Clara Neves e Anúncio 
do Vencedor da 14.a edição do Prémio, Matosinhos, 1 
Outubro

– Reunião com a Directora do Goethe-Institut, Dr.a 
Susanne Sporrer, 4 Outubro

– Intervenção na Sessão de Abertura do Encontro 
“Celebrar o I Congresso de Arquitetura. 1948 – 2018”, no 
Forte de Sacavém, 11 Outubro

– Inauguração da Exposição “A História da Casa”, na OA/
SRS, 17 Outubro

– Intervenção “Conversas na Loggia”, no Museu Nacio-
nal Machado Castro, em Coimbra, 8 Novembro

– Inauguração da exposição “O Território da Arquitec-
tura. Gregotti e Associados. 1953-2017”, no CCB/Gara-
gem Sul, 13 Novembro 



– Cerimónia de entrega do “Prémio Europeu Helena Vaz 
da Silva 2018” a Bettany Hughes, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 15 Novembro 

– Cerimónia de comemoração do 1.o aniversário da 
Casa da Arquitectura, 17 Novembro

– Entrega dos “Prémios Construir 2018”, Cineteatro Ca-
pitólio Lisboa, 20 Novembro

– Intervenção na Sessão de Abertura do  “Fórum 
Património e Paisagem”, na Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, 27 Novembro

– Seminário do CSCAE “Defesa da Conservação e 
Protecção do Património Moderno”,  intervenção sobre 
os benefícios do Registo da Docomomo na dotação de 
valor dos edifícios de património moderno, no Colegio 
Lasalle Maravillas, em Madrid, 29 Novembro

– Intervenção na inauguração da exposição Concurso 
Pladur 2017 “Reabilitar para Habitar. Espaços habitáveis 
nas ilhas do Porto” e lançamento do “Manual Técnico 
PLADUR®”, na sede OA, 4 Dezembro 

– Inauguração da exposição “Físicas do Património 
Português: Arquitectura e Memória”, DGPC e Museu de 
Arte Popular, 4 Dezembro

– Entrega do “Prémio André Jordan” e debate sobre 
Habitação, com Helena Roseta, Andreia Galvão e Au-
gusto Mateus, Teatro Thália, 6 Dezembro

– Reunião com o Arq.o Sérgio Magalhães, responsável 
brasileiro pela organização do Congresso UIA 2020, na 
OA, 10 Dezembro

– Entrega dos prémios do “Concurso Internacional 
de Fotografia Douro Património Contemporâneo”, no 
Auditório Municipal de Santa Marta de Penaguião, 14 
Dezembro

– Inauguração da exposição “40 Anos D’Aveiro - Arqui-
tectos e Engenheiros”, Aveiro, 18 Dezembro 

Artigos e textos publicados:

– Texto para o “Anuário do Património”, Janeiro

– Artigo “Do habitar ao habitat”, Revista Vida Imobiliária, 
Janeiro

– Declaração para trabalho sobre “Carências Habita-
cionais sinalizadas pelo IHRU”, Jornal Construir, Março

– Artigo “Palavra Dada, Palavra Honrada”, Diário de Notí-
cias, 8 Março

– Artigo “Arquitectura por arquitectos”, Revista Vida 
Imobiliária, Abril 

– Artigo “O crescimento hoteleiro em Lisboa”, Lusa, 
Abril 

– Entrevista no âmbito do PL 495, Jornal Construir, 
Maio 

– Grande entrevista, Revista O Instalador, edição Maio 

– Artigo sobre Alterações climáticas e o seu impacto 
no património, Pedra & Cal, Julho 

– Artigo sobre Reabilitação Urbana, Jornal de Notícias, 
Julho 

– Artigo sobre o Congresso dos Arquitectos, Jornal 
Construir, Setembro 

– Artigo sobre o tema central do Congresso dos Arqui-
tectos, Observador, Outubro

– Texto de opinião “2018 – Um dia mundial da “arquitec-
tura... para um mundo melhor”, Público online, 1 Outu-
bro

– Texto de opinião “Profissão: arquitecto”, Expresso 
online, 17 Outubro 

– Entrevista do Presidente do CDN para o J-A #258 
“Quatro Lustros na Ordem dos Arquitectos”, Novembro 

– Artigo de opinião para o Jornal Público “Uma reflexão 
sobre o território”, Novembro 



2.02

Responsáveis  
José Manuel Pedreirinho
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria  
Cidalina Duarte
Correspondência programática  
S/ correspondência
Correspondência Orçamental  
Variável
Execução  
Variável

Grupos de trabalho
Os grupos de trabalho são a forma mais consensual de levar a efeito 
muitos dos projectos em que a Ordem dos Arquitectos está envolvi-
da ou novos projectos que pretende vir a desenvolver. Estes projec-
tos, ou tarefas, que não cabem no âmbito estrito das funções de um 
pelouro ou vogal podem ser realizados de forma mais abrangente por 
grupos de trabalho que reúnam em si várias sensibilidades, experiên-
cias e saberes.



2.02.01  
 
GT Arquitectos em Rede /  
Portal dos Arquitectos
(Deliberação da 2.a Reunião Plenária do CDN, de 01.03.2017)

O grupo de trabalho, formado por dois elementos de 
cada Secção Regional e dois elementos do Conselho 
Directivo Nacional, designadamente António Laúndes 
e Marta Fernandes pela SRN, Ana Paula Mendes e Ana 
Lagoa pela SRN e Miguel Varela Gomes e César Costa 
pelo CDN, continua a coordenar o desenvolvimento 
das funcionalidades do Portal dos Arquitectos, nos 
termos do objecto contratual, prevendo-se 
 a sua conclusão até ao final de 2019.

Responsáveis
Miguel Varela Gomes
César Costa
Assessoria
S/ Assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável

2.02.02  
 
GT Regimento do Conselho Directivo  
Nacional
(Deliberação da 2.a Reunião Plenária do CDN, de 01.03.2017)

Sem actividade.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Miguel Varela Gomes
Rui Florentino
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável



2.02.03  
 
GT Revisão do Regulamento de Inscrição  
e Estágio
(Deliberação da 4.a Reunião Plenária do CDN, de 29.03.2017)

O processo de admissão à Ordem dos Arquitectos, 
especificado e enquadrado normativamente no Re-
gulamento de Inscrição e Estágio, continua a ser um 
problema para quem pretende aceder à profissão e, 
paradoxalmente, para quem a exerce. 
A obrigatoriedade de realização de um estágio pro-
fissional que estatutariamente engloba um período 
de experiência mínimo de 12 meses, num mercado de 
trabalho volátil e principalmente em momentos críti-
cos do mercado da Arquitectura, provoca a situação 
nada desejável em que a oferta de estágios é inferior à 
procura. 
As consequências desta circunstância são a existência 
de estágios não remunerados com tudo o que repre-
sentam de simbolicamente negativo para a classe, de 
desmotivador para aqueles que escolhem esta profis-
são, e de desregulação do mercado para aqueles que 
adequadamente a exercem. 
A questão da concorrência desleal à custa de estágios 
não remunerados é mesmo um dos maiores proble-
mas que assola a profissão, quer pela assimetria que 
alimenta, quer pela vulnerabilidade que explora.
Por outro lado, com a evolução dos curricula dos 
cursos de Arquitectura tendentes a uma harmonização, 
que deixa de fora a prática tradicional de gabinete, são 
os próprios estudantes de Arquitectura a sentir, em 
muitos casos, a necessidade de realizar um período 
transitório experimental em ambiente concreto de 
trabalho, antes de iniciarem a sua vida profissional por 
contra própria ou qualquer outra modalidade.
Para responder a estes desafios, os órgãos sociais 
eleitos da Ordem dos Arquitectos têm vindo a traba-
lhar numa solução que permita aos recém-formados 
adquirir as competências necessárias, acabando com 
um modelo exclusivo de realização do estágio. 
A proposta passará pela formulação de um tronco 
comum de competências necessárias e pela criação 
de modelos diversos de estágio, incluindo o estágio 
realizado em autonomia, sob a supervisão de orienta-
dores atribuídos pela Ordem, através de uma Bolsa de 
Orientadores, e ainda pela validação da experiência 
profissional adquirida, desde que se faça prova do seu 
enquadramento em condições definidas.

A calendarização prevista para a concretização desta 
medida, a Revisão do Regulamento de Inscrição e Es-
tágio, engloba um período de auscultação dos interes-
sados, que corresponde ao primeiro ano de mandato 
(2017), um período de redacção das alterações ao 
regulamento que correspondeu ao ano de 2018 e final-
mente um período de implementação no ano de 2019.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
João Daniel
Pelas Secções Regionais
Eva Oliveira 
Tiago Cardoso Oliveira
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável



2.02.04  
 
GT Ampliação da Sede dos Banhos  
de S. Paulo
(Deliberação da 5.a Reunião Plenária do CDN, de 12.04.2017)

O Conselho Directivo Nacional procedeu à resolução 
do ónus do inquilino e deu início ao processo de con-
tenção da fachada e demolição parcial da cobertura 
com o intuito de eliminar o risco de colapso.

Responsáveis
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável

2.02.05  
 
GT Revisão do Regulamento de Quotas
(Deliberação da 5.a Reunião Plenária do CDN, de 12.04.2017)

Após duas reuniões em que o assunto foi discutido, 
não se encontraram caminhos viáveis para proceder a 
esta revisão.

Responsáveis
César Costa
António Laúndes
Ana Paula Mendes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável



2.02.06  
 
GT Projecto de Lei 495  
+ Petição 386 (extinto)
(Deliberação da 6.a Reunião Plenária do CDN, de 02.05.2017)

Grupo de trabalho extinto com a aprovação e entrada 
em vigor da Lei n.o 25/2018, cujo acompanhamento à 
implementação será feito ordinariamente pelo Conse-
lho Directivo Nacional. 

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
João Daniel
Pelas Secções Regionais
Alexandre Ferreira
António Laúndes
Paula Torgal
João Sequeira
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2017, 2018

2.02.07  
 
GT Seminário Internacional Norte 41 / JN 
(extinto)
(Deliberação da 7.a Reunião Plenária do CDN, de 24.05.2017)

 
Grupo de Trabalho extinto após verificação da ausên-
cia de condições logísticas e financeiras para concre-
tização do(s) Seminário(s).

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Sílvia Barros
Pela SRN
António Laúndes
Cláudia Antunes
Susana Machado
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2017



2.02.08  
 
GT Difusão Áudio e Radiofónica (extinto)
(Deliberação da 7.a Reunião Plenária do CDN, de 24.05.2017)

Grupo de trabalho extinto após concretização do 
objecto, que consistiu no desenvolvimento inicial do 
projecto que vira a dar origem aos programas de rádio 
“Exercício de Arquitectura”, na TSF, e dos respectivos 
procedimentos contratuais.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Sílvia Barros
Pela SRN
António Laúndes
Cláudia Antunes
Susana Machado
Alexandra Lourenço
Pela SRS
Liliana Nobrega
Pedro Hébil
Paulo Mallen
Célia Faria
Assessoria
Ana Paulista
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2017

2.02.09  
 
GT Agência de Comunicação PL 495 (extinto)

Grupo de trabalho extinto com a aprovação e entrada 
em vigor da Lei n.o 25/2018.

Responsáveis
César Costa
Pela SRN
Cláudia Costa Santos
Pela SRS
Paula Torgal
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável



2.02.10  
 
GT Redacção do Regulamento de Organização 
e Funcionamento das Estruturas Regionais 
e Locais
(Deliberação da 7.a Reunião Plenária do CDN, de 24.05.2017)

A redacção do Regulamento de Organização e Fun-
cionamento das Estruturas Regionais e Locais e a 
sua implementação são imperativos deste mandato. 
O novo Estatuto da Ordem dos Arquitectos e a ade-
quada estruturação orgânica da Ordem o requerem 
e demandam. 
O ano de 2018 foi dedicado à elaboração do regula-
mento que está a seguir as tramitações necessárias à 
sua aprovação, designadamente a audiência aos inte-
ressados e a consulta pública.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Miguel Varela Gomes
Ana Baptista
Pelas Secções Regionais
Alexandre Ferreira
Cristiano Costa
João Sequeira
Pedro Queiroz
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Triénio

2.02.11
 
GT Uniformização dos Procedimentos  
Administrativos da Ordem
(Deliberação da 12.a Reunião Plenária do CDN, de 27.08.2017)

O grupo de trabalho foi extinto por motivos operacio-
nais. O objecto foi absorvido pelo Portal dos Arquitec-
tos cuja coordenação é assegurada pelo GT Arquitec-
tos em Rede, que integra os mesmos elementos.

Responsáveis
Miguel Varela Gomes
Pela SRN
Marta Fernandes
Pela SRS
Ana Lagoa
Assessoria
S/ Assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2018, 2019



2.02.12
GT Divulgação Audiovisual da Arquitectura 
Portuguesa (extinto)
(Deliberação da 13.a Reunião Plenária do CDN, de 26.10.2017)

Grupo de trabalho extinto por falta de condições ope-
rativas para concretização do projecto.

Responsáveis
José Pedreirinho
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2017, 2018

2.02.13
GT Congresso dos Arquitectos (extinto)
(Deliberação da 14.a Reunião Plenária do CDN, de 08.11.2017)

Grupo de trabalho extinto com a formação das comis-
sões organizadora e executiva do 15.o Congresso dos 
Arquitectos.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2017, 2018



2.02.14
GT Regulamento Interno de Trabalho  
e Recursos Humanos
(Deliberação da 18.a Reunião Plenária do CDN, de 31.01.2018)

Sem actividade registada.

Responsáveis
Miguel Varela Gomes
Pela SRN
Tiago Soares
Pela SRS
Ana Lagoa
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2018

2.02.15
GT Formação
(Deliberação da 19.a Reunião Plenária do CDN, de 28.02.2018)

Sem actividade em 2018.

Responsáveis
Alice Tavares
Rui Florentino
Pela SRN
Eva Oliveira
Pela SRS
Pedro Queiróz 
Assessoria
S/ Assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
2018, 2019



2.02.16
GT Acompanhamento do Acordo CAU Brasil / 
Ordem dos Arquitectos
(Deliberação da 18.a Reunião Plenária do CDN, de 31.01.2018)

Sem actividade em 2018 — ver 2.01.20

Responsáveis
João Daniel
Rui Florentino
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Variável



2.03

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
João Daniel
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Permanente

Actividade Legislativa 
(Enquadramento e Exercício da Profissão)

A Ordem dos Arquitectos acompanha a produção de legislação  
por parte das entidades competentes, designadamente a Assembleia 
da República e o Governo, em todas as áreas que dizem respeito  
à Arquitectura, ao exercício da profissão de Arquitecto e ao seu 
enquadramento normativo. Enquanto entidade competente para 
a profissão procede amiúde, quer por iniciativa própria, quer por 
solicitação, à apreciação dos diversos diplomas que vão sendo 
produzidos. Neste mandato o Conselho Directivo Nacional tem 
procurado ir ainda mais além apresentando propostas e sugestões  
ao legislador em diversos âmbitos, tendo-se pronunciado sobre:

a) O projecto de portaria que define os requisitos e as condições aplicáveis ao 
seguro de responsabilidade civil por danos causados no exercício da actividade 
dos peritos avaliadores de imóveis previsto no artigo 7.o da Lei n.o 153/2015,  
de 14 de Setembro;

b) Projectos de Lei 495/XIII/2.a (PSD), 576/XIII/2.a (PAN) e 577/XIII/2.a (PAN) - Altera-
ção à Lei n.o 31/2009, de 3 de Julho; Petição n.o 348/XIII/2.a | Solicitam a adoção 
de medidas com vista a garantir que a Arquitectura seja realizada por Arquitectos;

c) Directiva 2011/83/EU dos Direitos dos Consumidores;
d) Projecto de Lei 964/XII, da autoria do Partido Comunista Português que “Alarga o 

quadro de competências reconhecido aos arquitectos na direção de obra e dire-
ção de fiscalização de obra, procedendo à terceira alteração à Lei n.o 31/2009, de 
3 de julho”;

e) Proposta de Lei n.o 94/XIII, da autoria do governo, Segunda alteração ao Decreto-
-Lei n.o 220/2008, de 12 de Novembro, relativo ao Regime Jurídico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE).



2.03.01 
Elaboração de Projectos, Direcção de Obra  
e Fiscalização de Obra
(Directiva, Petição 348/XIII “Arquitectura por Arquitectos”,  

Lei n.o 25/2018 de 14 de Junho, RJUE)

A Petição 348/XIII foi debatida em Plenário da Assem-
bleia da República, em 18.07.2018, e veio,  entre outros, 
a espoletar a apresentação pelo PCP do Projecto de 
Lei n.o 964/XIII/3.a que como referido no preâmbulo 
“visa responder a esta questão concreta das compe-
tências para direção e fiscalização de obra, que con-
tinua por resolver neste plano específico das normas 
legais em vigor.”.
O Projecto de Lei n.o 964/XIII/3.a encontra-se em apre-
ciação na Comissão de Economia, Inovação e Obras 
Públicas, tendo a Ordem emitido parecer em 20.11.2018.

Responsáveis 
Daniel Fortuna do Couto 
João Daniel
Assessoria 
Cidalina Duarte
Correspondência programática 
S/ correspondência
Correspondência orçamental 
S/ correspondência 
Duração 
Permanente

2.03.02 
Direitos de Autor, Honorários  
e Regimes Laborais

A par com as diversas propostas legislativa de natureza 
técnica, em 2018 iniciou o Conselho Directivo Nacio-
nal um processo de acompanhamento das questões 
relacionadas com as contrapartidas pelos serviços 
prestados de Arquitectura e Urbanismo. O objectivo 
foi adquirir as bases e o enquadramento destinados a 
num futuro breve produzir propostas legislativas nas 
diversas áreas abrangidas.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto 
João Daniel
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Permanente



2.03.03 
Código dos Contratos Públicos,  
Código do Procedimento Administrativo  
e Orçamento de Estado

Entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2018 o novo Códi-
go de Contratos Públicos (CCP), processo em que a 
OA esteve integrada. Contempla-se neste mandato a 
articulação do trabalho do CDN com o trabalho das 
Secções no âmbito do novo diploma.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Miguel Varela Gomes
César Costa
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

2.03.04 
Território

A actividade legislativa no campo “território” foi pro-
duzida nas áreas do PNPOT, e da PNAP, e pode ser 
consultada nos respectivos pontos.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Rui Florentino
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Permanente



2.03.05 
Construção 
(RGEU, Acessibilidades, SCIE, Reabilitação, etc.)

Acompanhamento permanente das propostas legislati-
vas que apenas produzirão efeitos a partir de 2019.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
João Daniel
Alice Tavares 
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Duração
Permanente



2.04
Protocolos 
Institucionais
Desde 2005 que a Ordem tem vindo a celebrar protocolos 
institucionais de colaboração, com entidades nacionais e 
internacionais, com vista à prossecução de objectivos comuns.

Em 2018 foram celebrados os seguintes protocolos:

a) Provedor de Justiça - com o objectivo de agilizar o procedimento de nomeação 
de peritos arquitectos no âmbito do esclarecimento de dúvidas de natureza 
técnica no domínio da arquitectura, emergentes dos processos abertos na 
Provedoria.

b) Fundação Calouste Gulbenkian - Programa Academias do Conhecimento da 
Fundação Calouste Gulbenkian, que permite o apoio a uma das medidas de 
implementação da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem (PNAP).  
O objectivo do projecto é desenvolver as competências de jovens dos 13 aos 18 
anos, para os habilitar a reconhecer o valor dos espaços interiores e exteriores 
onde vivemos e preparar para os desafios que se colocam ao território, num 
ambiente de participação activa, em 10 escolas de cinco cidades do país.

 (Ver em anexo a lista de protocolos activos da Ordem dos Arquitectos)

Para além de outros, durante este mandato têm sido conduzidos 
diversos trabalhos de articulação e aproximação com a APAP  
– Associação Portuguesa de Arquitectos Paisagistas, com vista  
à prossecução de interesses comuns.
A Ordem dos Arquitectos encontra-se em articulação com a APAP 
designadamente nos programas de reabilitação da área ardida.





2.05.01 
Código dos Contratos Públicos,  
Código do Procedimento Administrativo  
e Orçamento de Estado

2.05.01 Organização
O Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arqui-
tectos estabeleceu dividir, para o mandato 201719, as 
suas actividades em cinco departamentos/Pelouros 
aos quais afetará os recursos disponíveis de acordo 
com o plasmado nos diversos planos de actividades e 
nos diversos orçamentos. Esta estruturação tem fun-
cionado bem e mantevese em 2018.

Responsáveis: José Manuel Pedreirinho e Daniel Fortu-
na do Couto

2.05.02 Regimento
O Conselho Directivo Nacional mantevese em fun-
cionamento com o Regimento aprovado pela anterior 
direcção até que um novo documento venha a ser 
aprovado para o presente mandato, que se prevê que 
aconteça em 2019. Este novo Regimento irá estabele-
cer regras mais claras de funcionamento do órgão e 
contemplará também o regime de despesas e com-
pensações do Conselho Directivo Nacional.

Responsáveis: Daniel Fortuna do Couto, Miguel Varela 
Gomes e César Costa

2.05
Organização  
Interna do CDN



2.05.01 
Organização

O Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arqui-
tectos estabeleceu dividir, para o mandato 2017-19, as 
suas actividades em cinco departamentos/Pelouros 
aos quais afetará os recursos disponíveis de acordo 
com o plasmado nos diversos planos de actividades e 
nos diversos orçamentos. Esta estruturação tem fun-
cionado bem e manteve-se em 2018.

Responsáveis 
José Manuel Pedreirinho 
Daniel Fortuna do Couto

2.05.02 
Regimento

O Conselho Directivo Nacional manteve-se em fun-
cionamento com o Regimento aprovado pela anterior 
direcção até que um novo documento venha a ser 
aprovado para o presente mandato, que se prevê que 
aconteça em 2019. Este novo Regimento irá estabele-
cer regras mais claras de funcionamento do órgão e 
contemplará também o regime de despesas e com-
pensações do Conselho Directivo Nacional.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Miguel Varela Gomes
César Costa



2.06

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência pela indefinição existente pelo processo de discussão em curso
Execução
Triénio 2017-19

Estrutura Orgânica 
da Ordem
A estrutura orgânica da Ordem dos Arquitectos ficou definida 
no Estatuto da Ordem dos Arquitectos nas suas linhas gerais, no 
que diz respeito às competências e funcionamento dos órgãos 
nacionais e regionais. Porém, apenas com a elaboração e entrada 
em vigor do Regulamento de Organização e Funcionamento das 
Estruturas Regionais e Locais, previsto no Estatuto, a estrutura 
orgânica se poderá dar como perfeitamente definida. As normas 
transitórias estabelecidas no Art.o 88.o do Estatuto permitem o 
funcionamento da Ordem dos Arquitectos, dos seus órgãos nacionais 
e regionais, sendo que estes últimos carecem do enquadramento 
regulamentar necessário para o seu funcionamento, a sua extinção, 
a sua agregação e desagregação. Também as estruturas locais da 
Ordem, a sua criação, organização e funcionamento, não encontram 
ainda respaldo regulamentar devendo igualmente ser enquadradas 
pelo novo regulamento. Assim, o presente mandato 2017-19 terá 
necessariamente que produzir o referido regulamento bem como 
dar início à sua implementação. Prevê-se que durante o ano de 
2019 sejam concluídos todos os trabalhos preparatórios de estudo e 
redacção do novo regulamento e que venham a ser implementadas 
as novas estruturas regionais e locais da Ordem já a partir do próximo 
processo eleitoral.



2.07

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida A.12 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2019

Conselho Consultivo 
de Arquitectos
A Ordem dos Arquitectos é herdeira de uma tradição associativa 
com mais de 100 anos. Por via das suas sucessivas transformações 
em sindicato depois em associação e finalmente em ordem, 
recentemente enquadrada numa lei matricial (Lei n.o 2/2013) o 
cariz associativo foi-se perdendo dando lugar a uma instituição de 
direito público que, no entanto, transporta consigo ainda algumas 
características do direito privado e dos modelos associativos.

O Conselho Consultivo de Arquitectos pretende trazer para a Ordem 
a opinião diversa que as associações de direito privado livremente 
incorporam. É uma proposta eleitoral que visa constituir um grupo 
de Arquitectos, de vários sectores profissionais e envolvidos com os 
mais distintos percursos profissionais, com forte ligação à sociedade 
que com a sua experiência e capacidade de análise possam contribuir 
para trazer à direcção da OA uma visão mais ampla sobre os temas 
que são preocupações dos colegas arquitectos não envolvidos no 
dia-a-dia da Ordem. Em 2018 não foi ainda constituído o Conselho, 
esperando-se a sua concretização para 2019.



2.08

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática 
Medida B.5 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

Plano Estratégico  
para a Arquitectura
Sem actividade em 2018.



2.09
Internacionalização
As principais actividades realizadas em 2018 foram os contributos 
para dois trabalhos do grupo de internacionalização do CAE 
partilhados também no site e na newsletter da Ordem: as Mensagens 
chave para a internacionalização e o Guia para a exportação dos 
serviços de arquitectura. Na sequência da chamada para projectos 
realizada em 2017, começou a preparar-se um vídeo de promoção 
e divulgação da arquitectura portuguesa no exterior, que está 
praticamente concluído e será exibido em eventos internacionais  
para os quais a OA é frequentemente convidada.

No âmbito da colaboração com a União Internacional dos Arquitectos 
(UIA), a OA continuou a participar no projecto de renovação dos 
espaços públicos, para além da cooperação específica com os países 
de língua portuguesa.

(Ver 2.01.16 CAE Urban Issues, Internalization and new business models)

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Rui Florentino
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
Medida B.5 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
CC 10.03
Execução
2017, 2018 e 2019



2.10

Responsáveis no CDN
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ Correspondência
Correspondência orçamental
Centro de Custos 10.05
Execução
2017 e 2018

Catástrofes 
e Emergências 
O programa AVAE é uma iniciativa das secções regionais da Ordem 
dos Arquitectos destinada a disponibilizar serviços de arquitectura, 
através de bolsas de arquitectos criadas especificamente para 
o efeito, em situações de emergência ou grande necessidade, 
decorrentes de solicitações externas, tais como tragédias, campanhas 
preventivas ou outros desígnios colectivos.
O Conselho Directivo Nacional participou na medida da necessidade 
de acrescentar o seu contributo complementar a intervenções muito 
pragmáticas e prementes que ocorram no território, através do 
exercício das suas competências de representação da Ordem e da 
sua capacidade agregadora de orientações.
O tempo deste mandato 2017-19 é um tempo de potenciais 
ocorrências climáticas gravosas e desconcertantes, capazes de 
substanciais alterações no território. Cabe à Ordem dos Arquitectos 
manter activos dispositivos de actuação capazes de corresponder às 
suas atribuições definidas no art.o 3.o do Estatuto.





Administração

Responsáveis  
Miguel Varela Gomes 
César Costa
Assessoria  
Célia Duarte
Maria Correia
Maria Miguel

3.





3.01
Imobiliário



3.01.01  
Sede Ordem dos Arquitectos – Banhos de 
São Paulo

A sede nacional da Ordem dos Arquitectos, que al-
berga também a Secção Regional do Sul, no edifício 
dos Banhos de São Paulo encontra-se neste momento 
com o processo de legalização, iniciado no mandato 
anterior, com vista à obtenção da respectiva licença 
de utilização, concluído. Esta situação de ilegalidade, 
gravosa porquanto se trata precisamente da sede da 
Ordem dos Arquitectos, que se manteve durante os 
últimos 20 anos, foi finalmente resolvida durante o ano 
de 2018.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Maria Correia
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verbas alocadas no Orçamento  
na rubrica 1009
Execução
Triénio 2017-19

3.01.02 
Edifício da Rua da Ribeira Nova
(anexo à sede)

Em Janeiro de 2014 foi assinado, entre a Ordem dos Ar-
quitectos e a Câmara Municipal de Lisboa, um contrato 
de constituição de direito de superfície por 50 anos, 
para o edifício da Rua da Ribeira Nova, 52 a 64, anexo 
ao edifício dos Banhos de São Paulo para amplia-
ção das instalações da Ordem dos Arquitectos. Este 
edifício encontra-se bastante degradado, pelo que é 
urgente tomar medidas para a resolução do problema. 
Durante o mandato anterior foi decidido, pelos então 
responsáveis, demolir o edifício e no seu local fazer um 
parque de estacionamento a céu aberto. Foi encomen-
dado um projeto para o efeito que mereceu parecer 
“não favorável” por parte da DGPC, corroborado pela 
Câmara Municipal de Lisboa.
Este Conselho Directivo Nacional entendeu, entretan-
to, que a demolição do edifício não é uma boa solução 
e propõe-se realizar, durante o ano de 2019, um con-
curso de concepção, ao abrigo do CCP, para a elabo-
ração de um projecto de arquitectura para a definição 
do seu destino.
O Conselho Directivo Nacional procedeu à resolução 
do ónus do inquilino e deu início ao processo de con-
tenção da fachada e cobertura com o intuito de evitar 
o colapso.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência 
Correspondência orçamental
Não dispõe de verbas alocadas. Centro de custos 10.03
Execução
Triénio 2017-19



3.01.03 
Outras Sedes

Sem actividade em 2018.

Responsável
Miguel Varela Gomes 
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Não dispõe de verbas alocadas em Orçamento
Execução
S/prazo

3.01.04 
Lojas da Arquitectura

Sem actividade em 2018. Aguarda aprovação do Regu-
lamento de Organização e Funcionamento das Estru-
turas Regionais e Locais da Ordem dos Arquitectos.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida A.11 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
Ver Orçamentos das Secções Regionais
Execução
S/prazo





3.02

Responsáveis
Miguel Varela Gomes
César Costa
Assessoria
Maria Correia
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 0398
Execução
Permanente

Recursos Humanos 
Os recursos humanos são sempre o maior activo de qualquer 
instituição e a Ordem dos Arquitectos não foge à regra. Ao longo 
dos anos a Ordem soube agregar excelentes profissionais que têm 
permitido a persecução das suas atribuições independentemente 
de alterações conjunturais ou de orientações específicas de cada 
mandato. 
Para este mandato de 2017-19, o Conselho Directivo Nacional eleito 
tem sentido a necessidade de proceder a alguns ajustamentos entre 
os perfis específicos dos funcionários de que dispõe e o programa 
que pretende implementar. Nesse sentido está em curso uma 
iniciativa-piloto de partilha de recursos humanos entre direcções, 
nomeadamente no que respeita ao Portal dos Arquitectos (CDN, SRN 
e SRS) e na assessoria jurídica (CDN e SRS), no sentido de potenciar 
os recursos disponíveis, sem aumento de encargos. Este projecto será 
avaliado e alargado na medida do possível às áreas que se vierem a 
revelar com maiores possibilidades de colaboração.
Em 2018 ocorreram algumas contratações temporárias em função de 
necessidades específicas.



Responsáveis
César Costa
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programátic
S/ correspondência
Execução
Permanente

Serviços 
Administrativos  
e Serviços aos 
Membros 
A qualidade dos serviços é uma prioridade da Ordem dos Arquitectos, 
porém, não tendo sido possível até final de 2018 dar início ao processo 
de certificação dos serviços da SRS e CDN, não será implementada 
no último ano de mandato nenhuma medida com esse fim, mantendo 
o regular funcionamento dos serviços nos moldes actuais.
Nesta área de actuação o Conselho Directivo Nacional ensaiou um 
serviço anual, diferenciado, em articulação com o Conselho Fiscal, de 
informação aos membros relativo às incidências de cada Orçamento 
do Estado Português no exercício da profissão de Arquitecto.  
Já ocorreu em 2017 e 2018.
Durante a primeira metade do mandato foram debatidas em diversos 
fóruns e instâncias, internos e externos à Ordem (CNOP, entre 
outras), as questões relativas à cobrança de quotas em atraso, 
designadamente através da Autoridade Tributária e Aduaneira.  
Não sendo uma opção consensual, manter-se-á o actual regime  
de cobranças e do mesmo será dada informação aos membros no 
início de 2019.

3.03



3.04

Responsável
César Costa
Assessoria
Célia Duarte
Maria Correia

Orçamento 
O Orçamento é um dos instrumentos fundamentais de definição 
das políticas a levar a efeito em cada ano. Neste mandato é intenção 
da actual direcção fazer aprovar efectivamente os orçamentos no 
final do ano imediatamente anterior àquele a que correspondem, 
introduzindo uma lógica de rigor orçamental à qual corresponde 
um planeamento mais atempado e rigoroso da vida da Ordem dos 
Arquitectos.
O orçamento de 2019 foi elaborado em articulação entre tesoureiros 
(CDN, SRN e SRS). Apesar da saúde financeira da Ordem ser estável 
há preocupação relativamente aos projectos transversais tais como 
o Portal dos Arquitectos, a cédula profissional e outros que exigem 
um constante investimento. Há ainda que ter em atenção que o 
CDN decidiu assumir vários compromissos de comparticipação, o 
que pressiona o orçamento do órgão de forma negativa, mas que foi 
assumido como um compromisso político. Neste particular o registo 
de imparidades e o Portal assumem-se como grandes elementos de 
pressão. 
O CDN tomou como boa uma sugestão da Assembleia de Delegados 
e foi solicitado aos Delegados que apresentassem propostas para 
o orçamento de 2019, até o dia 30 de Setembro de 2018, o que não 
aconteceu, apesar do compromisso do tesoureiro da OA de as tentar 
implementar. 
Um dos objectivos a que esta direcção se propôs foi o de apresentar,  
aos competentes órgãos da OA, o orçamento para o ano subsequente; 
apesar de não se ter conseguido fazê-lo até ao final do ano de 
2018, é de registar que o orçamento para 2019 foi apresentado para 
discussão e votação ao CDN em 2019.01.16, enviado ao Conselho Fiscal 
que emitiu parecer em 2019.01.18, tendo ambos sido enviado para a 
Assembleia de Delegados que no dia 2019.02.09 de Janeiro o aprovou 
por maioria.



3.04.01  
Receitas Estruturais

As receitas provenientes de quotas são a principal 
receita estrutural da Ordem e têm até ao momento 
sido capazes de garantir o suporte integral de todas as 
necessidade e requisitos decorrentes do estatuto da 
Ordem. A pesar dos esforços desenvolvidos não será 
fácil alterar este paradigma. As oscilações verificadas 
nos últimos anos e as previsíveis para os próximos 
obrigam a uma atenção permanente sobre o mesmo e 
a mecanismos de controle efetivo também eles per-
manentes. Para este triénio optou-se por uma distri-
buição mais adequada das imparidades sobre as quo-
tas que, a par de outras medidas a levar a efeito pelas 
secções regionais deverão garantir um maior equilíbrio 
das contas entre os três órgãos e uma melhor percep-
ção das necessidades futuras. Nesse sentido são pela 
primeira vez acomodadas as imparidades por parte 
do CDN decorrentes das quotas não recebidas. Esta 
política visa tão só reforçar interior e exteriormente 
a Ordem e a sua percepção, e dar um sinal vigoroso 
que a Ordem é una e se pretende reforçada nas suas 
posições conjuntas. As receitas estruturais têm vindo a 
manter-se estáveis.

Responsável
César Costa
Assessoria
Célia Duarte
Maria Correia
Correspondência Programática
Medida A.9 do Programa Eleitoral
Correspondência Orçamental
Tem correspondência na rubrica 0101 do Orçamento
Execução
2017, 2018 e 2019

3.04.02 
Receitas Extraordinárias e Marca “Ordem 
dos Arquitectos”

O enorme peso específico das receitas estruturais da 

Ordem nos respectivos orçamentos cria dependências e 

limitações no exercício dos mandatos. É, pois, necessário 

diversificar as fontes de receita, nomeadamente as recei-

tas extraordinárias que podem ser afectadas a projectos 

específicos que não devem ser financiados pelas quotas 

dos membros. Nesse contexto assume enorme importân-

cia o reforço da marca “Ordem dos Arquitectos” enquanto 

chancela de qualidade.

Esse foi um dos desafios que esta direcção assumiu desde a 

primeira hora, ainda que muitas vezes criticada por isso. As 

boas práticas de gestão “obrigam” as instituições e empre-

sas e diversificarem tanto quanto o possível a proveniência 

de receita de forma a atenuarem as flutuações sempre 

expectáveis da situação económica envolvente. Assim esta 

direcção levou a cabo um plano de captação de receita 

extraordinária, assente em vários eixos. Este programa não 

tem data de conclusão/prazo de execução, e deve perdurar 

no tempo, com avaliações temporalmente definidas e com 

revisões sempre que necessário, tendo, no entanto, presen-

te que este tipo de acção tem um período não desprezível 

de afectação da percepção de mercado, pelo que é ne-

cessário manter alguma continuidade em grande parte das 

acções desenvolvidas e a desenvolver. Apraz-nos registar 

um aumento de cerca de 50% nas receitas extraordinárias 

do CDN no ano de 2018, fruto da estratégia seguida e do 

aumento de notoriedade da marca OA. Temos a convicção 

que este rumo pode trazer mais e melhores resultados no 

futuro, ainda que tenhamos presente que no ano passado a 

realização do Congresso se traduziu numa maior visibilidade 

da instituição. Esta visibilidade pode e deve ser reforçada.

As receitas extraordinárias sofreram em 2018 um aumento 

de cerca de 50%, a que decerto não será alheia a realiza-

ção do 15.o Congresso dos Arquitectos e a maior visibilida-

de da OA. Assim, entre outras situações assumirá especial 

relevância o marketing digital que tem sido pouco explora-

do e cuja experiência do 15.o Congresso se revelou positiva.

Responsável
César Costa
Assessoria
Maria Miguel
Correspondência programática
Medida A.9 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2017, 2018 e 2019



3.04.03 
Novas Formas de Financiamento  
e projectos europeus

Ainda no prosseguimento de uma política de diversi-
ficação das fontes de financiamento, estão acessíveis 
à Ordem para cumprimento das sua atribuições e com-
petências outras fontes de financiamento relacionadas 
com verbas, nacionais e comunitárias, que as institui-
ções (Comunidade Europeia, Governo, etc.) disponibili-
zam através de linhas próprias para fins específicos. O 
recurso a estas fontes de financiamento foi já realiza-
do com sucesso no passado, tal como foi o caso da 
construção de sede da SRN/Norte 41o, e outras vezes 
com menos sucesso. No entanto, por motivos vários, o 
recurso a estas linhas de financiamento não tem sido 
operacionalizado com a sistematização que seria de 
desejar. É objectivo do mandato persistir neste cami-
nho e encontrar, dentro da própria Ordem, um modelo 
ágil que permita operacionalizar candidaturas.
Foram já realizadas neste mandato duas candidaturas a 
fundos de financiamento, tendo sido a primeira aban-
donada por falta de prazo e a segunda bem sucedida, 
através das Academias do Conhecimento da Fundação 
Calouste Gulbenkian. O objectivo para 2019 é con-
tinuar a prospecção e sempre que tal seja possível 
realizar novas candidaturas que se coadunem com os 
projectos da Ordem dos Arquitectos. 

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
César Costa
Rui Florentino
Assessoria
Cristina Meneses
Execução
2017, 2018, 2019

3.04.04 
Outras Fontes de Financiamento

A procura de modelos mais justos de financiamento da 
Ordem tem sido uma preocupação ao longo dos man-
datos e gerado sempre opiniões contraditórias e so-
bretudo muito diversificadas. Se por um lado a receita 
estrutural é composta pelas quotas dos membros que, 
genérica e comparativamente, não se podem conside-
rar demasiado onerosas para cada um, a verdade é que 
as oscilações do mercado da Arquitectura e a exces-
siva dependência da Ordem das quotas dos membros 
aconselham a que se pondere e assuma que existem 
outras formas de repartir os encargos, sustentadas em 
formas de financiamento estrutural mais equilibrado. 
Essa reflexão tem vindo a ser feita neste mandato, com 
o devido suporte jurídico, não tendo sido ainda tomada 
nenhuma decisão relativa a alterações ao modelo de 
financiamento da Ordem.

Responsável
Daniel Fortuna
César Costa
Assessoria
Apoio jurídico e apoio administrativo
Correspondência Programática
Medida A.14 do Programa Eleitoral
Correspondência Orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019



3.04.05 
Orçamento Participativo

Preparação do programa em 2018.  
Implementação prevista para 2019.

Responsável
César Costa 
Sílvia Barros
Assessoria
Célia Duarte
Maria Correia
Correspondência programática
Medida A.8 do Programa Eleitoral
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1014
Execução
2018 e 2019 



3. 05
Apoio 
profissional



3.05.01  
Portal dos Arquitectos

O Portal dos Arquitectos, balcão virtual obrigatório da 
Ordem dos Arquitectos, conforme definido pela Lei n.o 
2/2013, de 10 de Janeiro, e consagrado pelo Estatuto 
da Ordem dos Arquitectos, encontra-se em pleno fun-
cionamento e constitui uma ferramenta indispensável 
para o trabalho dos Arquitectos. Sendo inicialmente 
um projecto das secções regionais da Ordem, por via 
da sua mais estreita relação com os membros, preten-
de-se que venha ao longo do mandato a ter uma parti-
cipação mais equitativa por parte dos órgãos nacionais 
e regionais.
A decisão estratégica, e necessária em consequência 
da desistência da candidatura a fundos comunitários, já 
de 2017, veio induzir à participação do Conselho Direc-
tivo Nacional no programa e obrigar a uma reformula-
ção do desenvolvimento das funcionalidades do Portal 
dos Arquitectos.
Esta reformulação tem dado resposta às necessidades 
básicas já implementadas e ainda a um conjunto de 
novas funcionalidades, entre as quais a ligação à “App” 
Arquitectos, a criar.
A conclusão está prevista para o fim de 2019, no entan-
to as funcionalidades relativas à votação eletrónica e 
ao sistema anonimizado de inquéritos estarão concluí-
das com a antecedência necessária para o próximo 
acto eleitoral.

Responsável pelo CDN
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Apoio jurídico
Correspondência programática
Medida A7 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
Dispõe de verbas alocadas no Orçamento  
no C. custos 92.01
Execução
Permanente

3.05.02
Cartão de Membro – Cédula Profissional

Os membros da Ordem dos Arquitectos não dispõem 
ainda de um cartão de Cédula Profissional que os 
identifique como tal perante outras entidades, profis-
sionais e a sociedade em geral. Nesse sentido está a 
ser desenvolvido um trabalho de pesquisa de soluções 
em Ordens congéneres que permitam replicar, com 
as devidas adaptações, soluções que permitam uma 
interação com o balcão único electrónico, “Portal dos 
Arquitectos”, para efeitos de autenticação e certifica-
ção.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida A.5 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
Dispõe de verbas alocadas no Orçamento  
na rubrica 0708
Execução
2018 e 2019



3.05.03 

E-mail Profissional / Certificação

Tal como acontece noutras instituições, em que a 
certificação profissional e a respectiva comunicação 
passa por meios comuns a todos os associados, a 
Ordem dos Arquitectos implementará até final do 
mandato uma série de medidas de certificação dos 
actos profissionais e das comunicações via digital.  
Este ponto está directamente ligado com o ponto 
anterior e será devidamente articulado pelo Portal  
dos Arquitectos. O Conselho Directivo Nacional 
concluiu o procedimento para a prestação do serviço 
de Mailboxes para a atribuição dos respectivos 
endereços de correio eletrónico (contas de e-mail) 
aos membros efectivos da Ordem dos Arquitectos  
que se encontrem com inscrição activa.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida A.6 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
S/ correspondência 
Execução
2018 e 2019

3.05.04 

App Arquitectos

Sem actividade em 2018.

Responsável
João Daniel
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019 (implementação)





3.06
Apoio social 
A relação da Ordem dos Arquitectos com os seus membros tem por 
natureza um carácter vinculativo que se entende como desejável e 
necessário. Porém, essa obrigatoriedade de inscrição, para modos 
de exercício e desempenhos profissionais tão díspares, cria no 
universo dos membros sentimentos igualmente díspares em relação à 
instituição que os representa que variam, desde a absoluta pertença 
à absoluta indiferença, passando por vezes pelo repúdio face à 
organização. Esta multiplicidade de relações advém da génese da 
Ordem, num primeiro momento de origem associativa privada e 
finalmente enquanto associação pública profissional, ela mesma 
sujeita às regras do direito privado para a sua orgânica interna, e às 
regras do direito público para o restante. Em cada momento existe 
pelo menos uma ambiguidade sobre o verdadeiro papel da Ordem que 
importa, por um lado esclarecer, por outro, atenuar efeitos perversos 
e acentuar o sentimento de pertença. À ideia de regulador da 
profissão, aliás Autoridade, convém acrescentar a ideia de benefício 
colectivo associativo que se traduz em ganhos de natureza individual 
importantes e objectivos. De facto, a Ordem enquanto representante 
de um elevado número de membros tem a capacidade negocial de 
proporcionar a cada um vantagens inatingíveis a título individual, 
honrando assim a sua herança associativa.
Assim, tem a Ordem dos Arquitectos, desde o seu início, vindo a 
celebrar protocolos com várias entidades de natureza comercial, 
que no largo espectro das necessidades de cada um beneficiam os 
membros com condições vantajosas, descontos, etc. Esta prática, 
fortemente reforçada no mandato anterior (2013-16) pela Secção 
Regional do Norte, com a celebração de, entre dezenas de outros, um 
protocolo que se traduz num cartão de saúde será alargado neste 
triénio à extensão desta medida e outras de natureza semelhante, pela 
Ordem como um todo.



3.06.01  
Cartão de Saúde

O “Cartão de Saúde” corresponde a um seguro de 
saúde protocolado e faz parte de um grupo de 
medidas de apoio social, cuja implementação teve 
início no mandato anterior na Secção Regional do 
Norte. Destina-se a proporcionar aos membros, através 
de uma negociação colectiva mais vantajosa do que 
seria para cada um a título individual, um nível de 
protecção médico-social complementar em relação 
a outras protecções públicas, tais como ADSE ou 
Serviço Nacional de Saúde.
O objectivo para o presente mandato é concluir  
a implementação nacional deste seguro, isto é,  
proceder ao seu alargamento aos membros da  
Secção Regional do Sul.

Responsável da Medida
Secções Regionais Norte e Sul
Acompanhamento pelo CDN
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida A1 do Programa Eleitoral
Correspondência Orçamental
Dispõe de verbas alocadas no Orçamento  
na rubrica 1003
Em execução
A implementar durante o 1o semestre de 2019 na SRS
Actividade para 2019
A implementar durante o 2o semestre na SRS

3.06.02  
Fundo de Pensões 

De natureza semelhante ao “Cartão de Saúde” o pro-
jecto de implementação de um fundo de pensões para 
os Arquitectos, complementar à reforma é uma medida 
constante da candidatura da actual direcção aos ór-
gãos sociais da Ordem. Nesse sentido foram iniciados 
contactos com três entidades gestoras de fundos de 
pensões e capitalização no sentido de se perceber 
quais os produtos disponíveis e quais podem ter adap-
tabilidade às especificidades da OA. Sendo um mer-
cado fortemente competitivo e em que as variantes 
são consideráveis será necessário realizar um trabalho 
profundo de auscultação do mercado, e definir muito 
claramente um caderno de encargos onde estejam 
plasmados quais os pontos chave/serviços para os 
membros.
Sendo uma medida de carácter transversal e univer-
sal, foram sendo trabalhadas ao longo do ano de 2018 
várias hipóteses, para o lançamento de um fundo de 
subscrição voluntária, que permitisse aos arquitectos 
que assim o desejassem constituir uma reserva de 
futuro para a sua reforma. Em virtude das mudanças 
ocorridas durante 2017 na regulamentação e supervi-
são dos referidos fundos, o ano de 2018 foi de transi-
ção para as entidades gestoras, pelo que após ouvidas 
várias propostas se entendeu efectuar um pequeno 
compasso de espera. Ainda assim, a concertação entre 
os três órgãos directivos é necessária para que este 
desiderato seja uma realidade.

Responsável da Medida
José Manuel Pedreirinho
César Costa
Assessoria
Assessoria jurídica
Correspondência programática
Medida A.2 do Programa Eleitoral
Correspondência Orçamental
Rubrica 1010 do Orçamento
Execução
Avaliação em 2017 e 2018. Implementação em 2019



Profissão

Responsáveis  
João Daniel
Alice Tavares
Rui Florentino

Assessoria  
Clélia Fernandes
Lúcia Nunes

4.





4.01
Admissão  
e formação



4.01.01  
Admissão

Está a decorrer o processo de revisão do Regulamen-
to de Inscrição e Estágio, cuja discussão pública se 
espera para breve.

4.01.02  
Formação

Também no âmbito do processo de revisão do Regula-
mento de Inscrição e Estágio, não foram consideradas 
alterações à Formação, optando-se por uma lógica de 
continuidade do trabalho realizado.



4.02
Trabalho e 
Empregabilidade



4.02.01  
Honorários

O problema dos honorários e da sua desregulação é 
encarado pela Ordem dos Arquitectos como um dos 
mais importantes, senão o mais importante, em todo o 
universo de questões que se levantam aos Arquitectos 
no exercício da sua actividade profissional. De facto, 
a liberalização da actividade económica imposta pela 
União Europeia veio traduzir-se num forte revés para 
os Arquitectos e para a produção do projecto de Ar-
quitectura, que, a par com outras profissões, assistem 
a um esmagamento de preços tal que induz a con-
corrência desleal e prejudica e faz perigar a produção 
arquitectónica. Não é verdadeiramente possível, com o 
padrão instalado, manter a Arquitectura portuguesa em 
Portugal ao nível a que estamos habituados, de exce-
lência e reconhecimento mundial. 
Aproveitando o mote das “Jornadas da Arquitectura” 
realizadas em Viana do Castelo, que versaram o tema, 
foi criado um fórum de discussão, intitulado “Honorá-
rios”, a ser implementado em 2019, com a participação 
da Autoridade da Concorrência.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
S/ assessoria.
Correspondência programática
Medida B.4 do Programa Eleitoral
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019

4.02.02  
Concursos

Os concursos de projecto são por natureza a forma de 
encomenda de excelência para trabalhos de Arqui-
tectura e a Ordem pugna para que a generalidade da 
encomenda pública seja realizada desta forma. Embora 
não se trate de uma competência directa do CDN, e 
sim das secções regionais da Ordem dos Arquitectos, 
o Conselho Directivo Nacional procura, pela via insti-
tucional, acompanhar e encaminhar estes processos 
para que ocorra um efectivo incremento da encomen-
da por concurso de projecto, sem prejuízo de outras 
formas de encomenda que se revelem mais adequadas 
a situações específicas.
Está em curso a conclusão de alguns concursos com 
o envolvimento do CDN e prevê-se a possibilidade de 
participação noutros, quer de carácter internacional 
(não interferindo com os das SR), bem como no 
concurso de concepção para a ampliação da sede.  
Em 2018 o CDN prosseguiu a colaboração com as 
secções regionais em concursos internacionais com  
a sua divulgação aos membros.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Tem correspondência na rubrica 0903 do Orçamento
Execução
2017, 2018 e 2019 (ver também atividades das secções 
regionais)



4.02.03  
Encomenda

Sem prejuízo da modalidade preferencial para a 
encomenda de Arquitectura, o concurso de projec-
to, é obrigação da Ordem pugnar pela adequação de 
outros processos de encomenda, nomeadamente no 
âmbito da encomenda privada. Tratando-se de maté-
rias habitualmente e por competência no âmbito das 
secções regionais, o CDN exerce permanentemente a 
sua influência junto das instâncias próprias para que a 
encomenda pública tenha outros contornos e a enco-
menda privada seja mais esclarecida.

Responsável
S/ responsável directo
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

4.02.04  
Bolsa de Peritos

A Bolsa de Peritos da Ordem veio substituir outras 
bolsas existentes e foi a tentativa possível no mandato 
anterior de proceder à uniformização de critérios para 
peritos solicitados à Ordem, a nível nacional. Neste 
mandato procedeu-se à divulgação da Bolsa por parte 
da administração da justiça em 2018.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Fátima Marques
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19



4.02.05  
Apoio ao Empreendedorismo

Sem actividade em 2018.

Responsável
João Daniel
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
Medida B.5 do Programa eleitoral (parcial)
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019



4.03
Território



4.03.01  
Política Nacional de Arquitectura  
e Paisagem – PNAP

Conforme já referido, em 2018 a OA viu aprovada a 
candidatura do projecto que apresentou ao programa 
Academias do Conhecimento, da Fundação Calouste 
Gulbenkian, que permite o apoio financeiro a uma das 
medidas específicas da PNAP, tendo celebrado o res-
pectivo contrato e já iniciado a sua implementação.
O objectivo deste projecto é desenvolver as compe-
tências de jovens dos 13 aos 18 anos, para os habilitar 
a reconhecer o valor dos espaços interiores e exterio-
res onde vivemos e preparar para os desafios que se 
colocam ao território, num ambiente de participação 
activa, em cinco cidades do país, envolvendo cerca de 
20 professores, arquitectos e arquitectos paisagistas.
Para além desta actividade, a OA participou em outras 
acções da PNAP, a já referida Conferência de Arquitec-
tura e Paisagem e, sob a coordenação da Direcção-
-Geral do Território, que preside à Comissão de Acom-
panhamento da PNAP, a 2.a edição do “Prémio Nacional 
de Paisagem”, que foi atribuído à Paisagem Cultural da 
Ilha do Pico, nos Açores.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2017, 2018 e 2019

4.03.02 
Planos de Ordenamento

A proposta de revisão do Programa Nacional da Política 
de Ordenamento do Território (PNPOT) foi concluída, 
como já referido anteriormente, tendo a OA partici-
pado nos trabalhos da Comissão Consultiva. Momen-
tos importantes foram as intervenções em sessões 
públicas de apresentação da proposta, onde marcaram 
presença o CDN, o Colégio de Arquitectos Urbanistas 
e as Secções Regionais.
Para além da participação activa no PNPOT, em 2018, 
a OA continuou a acompanhar a elaboração de ou-
tros Instrumentos de Gestão Territorial e os projectos 
públicos de investimento com grande incidência no 
desenvolvimento do território.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19



4.03.03  
Normas Urbanísticas

Prosseguiu o acompanhamento da produção legislativa 
neste âmbito, particularmente em estreita ligação com 
a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e 
Conservação da Natureza e a Secretaria de Estado da 
Habitação.
Em 2018 celebrou um protocolo com outras asso-
ciações profissionais que intervêm no domínio do 
urbanismo e do ordenamento, designadamente a 
Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas, a 
Associação Portuguesa dos Geógrafos, a Associação 
Portuguesa dos Urbanistas e a Ordem dos Engenhei-
ros, conhecido por “Declaração do Território”.
Este compromisso pretende valorizar a intervenção 
técnica e profissional nas decisões da Administração 
sobre o território.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19





4.04
Construção



4.04.01  
Código da Construção

Sem actividade em 2018.

Responsável
Alice Tavares
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019

4.04.02  
Uniformização de Procedimentos  
Urbanísticos

Sem actividade registada.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ Assessoria, com colaboração das secções regionais
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019

 



4.04.03  
Normas de Projecto e Construção

A OA prosseguiu as suas actividades como Organismo 
de Normalização Sectorial, onde coordena a Comissão 
Técnica 188, em articulação com o Instituto Português 
da Qualidade.
Em 2018 ficou concluída a revisão e actualização da NP 
4526, sobre a prestação de serviços do arquitecto e do 
arquitecto paisagista no âmbito da construção, activi-
dade que teve a participação de membros dos Colé-
gios da Ordem, de Património Arquitectónico (CPA) e 
de Gestão, Direcção e Fiscalização de Obras (COB).
Está já em execução a norma análoga sobre a presta-
ção de serviços do arquitecto e do arquitecto pai-
sagista no âmbito do urbanismo e ordenamento do 
território, através de um outro grupo de trabalho onde 
participam membros do Colégio de Arquitectos Urba-
nistas (CAU).

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19





4.05

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Execução
Permanente

Sectores Técnicos / 
Comissões Técnicas 
A Ordem dos Arquitectos dispõe de grupos de reflexão e trabalho 
sobre diversas áreas técnicas relacionadas com o exercício 
da profissão. Estes grupos têm funcionado de forma informal 
comprometendo essa informalidade a necessária articulação com o 
CDN e os demais órgãos da Ordem. Em 2018 lançaram-se as bases 
para a sua formalização que deverá acontecer no ano de 2019, através 
de regras comuns às várias comissões e estabelecer condições de 
funcionamento, prioridades e objectivos. Para o efeito foi elaborado 
um regulamento e estas comissões funcionarão por nomeação dos 
seus membros pelo CDN, e durante o período da duração do mandato 
do mesmo.



4.05.01  
Comissão Técnica “Procedimentos  
Urbanísticos de Controlo Prévio”

Coordenação
Manuel Lapão
Articulação com o CDN
Miguel Varela Gomes
Assessoria
Fátima Marques 
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

4.05.02  
Comissão Técnica “Sustentabilidade,  
Energia e Conforto”
(Deliberação da 19.a reunião plenária CDN, 28.02.2018)

Este Grupo, agora transformado em comissão técnica, 
criado em 2018 tem sido um promotor activo de refle-
xões no âmbito do programa Reabilitar como Regra e 
no desenvolvimento de acções em articulação com a 
ADENE. Perspectiva-se que continue a apoiar o CDN 
no âmbito do Reabilitar como Regra, em pareceres e 
no âmbito de legislação específica na área da eficiên-
cia energética, conforto, economia circular e sustenta-
bilidade.

Coordenação
Bruno Marques
Articulação com o CDN
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Fátima Marques 
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19



4.05.03  
Comissão Técnica Acessibilidades

Sem actividade registada em 2018.

Coordenação
Pedro Homem de Gouveia
Articulação com o CDN
Rui Florentino
Assessoria
Fátima Marques 
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

4.05.04  
Comissão Técnica Emergência  
e Catástrofes (Actividade Sísmica,  
Incêndios, Inundações, etc.)

Sem actividade em 2018. 

Coordenação
Jorge Garcia Pereira
Articulação com o CDN
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Fátima Marques 
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19



4.05.05  
Comissão Técnica Segurança contra  
Incêndios (SCIE)

A Comissão Técnica de SCIE da Ordem dos Arqui-
tectos constituída em 2009 e reconduzida em 2014 e 
no presente mandato, tem representado a Ordem na 
Comissão de Acompanhamento de implementação 
e aplicação do Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios (RJ-SCIE) presidida pela Autori-
dade Nacional de Protecção Civil (ANPC). 

Em 2018 organizou a 3.a Conferência internacional SCIE 
- Projecto Baseado no Desempenho, em 8 de Junho, 
na sede nacional da OA.

Coordenação
Paulo Prata Ramos
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento  
na rubrica 0503
Execução
Triénio 2017-19



Sociedade

Responsáveis  
Silvia Barros
Filipa Pedroso
Assessoria  
Cristina Meneses
Rosa Azevedo
Ana Paulista

5.





5.01
Projecto editorial
A transferência de meios comunicacionais para a era digital foi 
comummente assumida como um desígnio natural das instituições  
a que a Ordem dos Arquitectos também não é alheia. A possibilidade 
de fazer chegar a informação a universos alargados de pessoas, 
instantaneamente e com custos substancialmente reduzidos fez 
crer, pelo menos durante algum tempo, que se estava a dar um “salto 
qualitativo e quantitativo” considerável na aproximação da Ordem aos 
seus membros e consequentemente à sociedade.
Porém, a realidade tem vindo a demonstrar que tal não é verdade.  
A verdade é que os níveis de penetração dos meios comunicacionais 
digitais são claramente insuficientes para o desejado e trazem até 
consequências nefastas a várias dimensões, sendo a principal delas 
o alheamento por excesso de informação. Em consequência desse 
alheamento vem ainda a perda de interesse por parte dos eventuais 
parceiros da Ordem e decorre um desaproveitamento do potencial 
comercial que uma associação pública profissional pode ter.
A Ordem então procedeu ao reajustamento de toda a sua política 
editorial, incluindo os meios comunicacionais de que se servirá para  
o efeito.



5.01.01 
Jornal dos Arquitectos

O J-A, Jornal dos Arquitectos, viu o seu modelo 
editorial reformulado. Desde logo porque passou a 
ser editado em papel ainda antes dessa reformulação. 
Após esse momento conclusivo de uma fase foi 
implementado um novo modelo, definitivamente 
em papel, recuperando um formato mais clássico  
de comunicação que se entende ser mais adequado 
aos conteúdos que procura transmitir.
Em 2018 foram publicados dois números, o J-A #256, 
em Janeiro, “Sinais de viragem?” e o J-A #257, em 
Setembro, “Epicentro pós-industriais. Um futuro a 
Oriente”.

Responsável da Medida
José Manuel Pedreirinho e César Costa
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verba alocada no Centro de custos 10.11  
do Orçamento.
Execução
Permanente

5.01.02
Newsletter

A newsletter da Ordem (CDN) cumpre a sua função 
editorial, sendo que produz reduzido efeito junto  
dos seus subscritores.  
Em 2018 a Ordem continuou com a sua edição  
mantendo a avaliação da pertinência do modelo. 

Responsável da Medida
Sílvia Barros
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verba alocada no Centro de custos 10.11  
do Orçamento.
Execução
2017, 2018 e 2019



5.01.03
Habitar Portugal

O Conselho Directivo Nacional lançou e adjudicou o 
procedimento de Aquisição de Serviços de impressão 
do catálogo Habitar Portugal 12-14, dando assim por 
concluído o processo iniciado no anterior mandato.
O Conselho Directivo Nacional aprovou o lançamento 
de concurso aberto para a selecção do comissaria-
do para a edição Habitar Portugal 2012-17 (HP12-17), 
dedicada ao tema “Espaço Público”, através de um 
concurso dirigido a todos os arquitectos inscritos na 
OA, seleccionados por um júri que será designado pelo 
Conselho. 

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Ana Paulista
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018, 2019

5.01.04
Programa internacional de divulgação  
da arquitectura portuguesa

Em 2018 retomou-se este projecto, agora revisto para 
um formato de vídeo, dado que o parceiro que havia 
contactado a OA desistiu da publicação prevista. 
Está a ser desenvolvido um trabalho de curadoria das 
propostas recebidas na chamada para projectos, que 
contou com a participação de mais de 50 membros e 
cerca de uma centena de obras.



5.01.05
Outros

A Ordem dos Arquitectos promove regularmente 
edições próprias que disponibiliza aos seus membros. 
Durante o ano de 2018 foram editados diversos catálo-
gos correspondentes a exposições que decorreram 
tais como “A Ala Moderna”, edição do catálogo da 
exposição de Alberto Pessoa, e “Memento/Momento”, 
catálogo da exposição de Viana de Lima. Foi ainda 
lançado o procedimento para produção do catálogo 
“Habitar-Portugal 12-14”.

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Sílvia Barros
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19

Viana de Lima (1913 — 1991)

Memento / Momento

Galeria da Sede Nacional da Ordem dos Arquitectos
2 — 30 de Outubro de 2018



5.02
Projecto 
comunicacional
O projecto comunicacional da Ordem dos Arquitectos distingue-se 
do projecto editorial pela sua natureza, mas também pelo tipo de 
informação que veicula, que se pretende mais instantânea e ágil, 
adequada a cada momento cultural e político da actualidade.



5.02.01 
Site Arquitectos.pt + Outros

Em 2018, por força da implementação de uma nova 
política comunicacional na Ordem dos Arquitectos, 
mas também como necessidade de dar resposta às 
inúmeras questões levantadas pelo PL 495/XIII, houve 
um forte incremento de entradas e consultas dos 
diversos sites da Ordem.
Em 2018, o site foi procurado por 476.349 visitantes.

Responsável
Sílvia Barros
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Permanente

5.02.02 
Facebook Ordem dos Arquitectos

Em 2018, por força da implementação de uma nova 
política comunicacional na Ordem dos Arquitectos, 
mas também como necessidade de dar resposta às 
inúmeras questões levantadas pelo PL 495/XIII, houve 
um forte incremento de entradas e consultas dos 
diversos sites da Ordem.

Responsável
Sílvia Barros
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Permanente



5.02.03 
Linkedin

Sem actividade em 2018.

Responsável
Sílvia Barros
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2017 e 2018

5.02.04 
Difusão Radiofónica

Parceria entre a Ordem dos Arquitectos, a Global Média 
(TSF) e instituições comerciais (patrocinadores) que 
visa a difusão por meios radiofónicos das melhores 
práticas de Arquitectura e da sua indiscutível valia para 
a sociedade, para a paisagem e para o território.
O programa “Exercício de Arquitectura” é composto 
por dois formatos distintos, ainda que complemen-
tares e que decorrem conjuntamente; uma emissão 
mensal de reflexão e debate (30 a 40 minutos) e uma 
emissão semanal, de curta duração (três minutos) em 
horário de grande audiência, de carácter informativo 
dos actos de Arquitectura nos seus diversos modos de 
exercício.

“Exercício de Arquitectura” esteve em antena entre 
Janeiro e Julho de 2018, com um total de 37 emissões, 
sendo 30 de formato semanal e sete de formato 
mensal. Diferentes matérias e pontos de vista foram 
expostos, discutidos e debatidos, entre um total  
de 52 convidados e suportados em seis grandes temas 
da actualidade e importantes no panorama  
da Arquitectura: 

a) Reconhecer a importância do Ordenamento  
do Território; 

b)  Exercício da Profissão de Arquitecto; 
c)  Plano Nacional de Arquitetura e Paisagem; 
d)  A Componente Técnica na Reabilitação  

do Edificado;
e)  Reabilitação Urbana (inteligente e sustentável);
f)  Património Cultural e g) Internacionalização.

Responsável
Sílvia Barros
Assessoria
Ana Paulista
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento em 10.13
Execução
2017, 2018 e 2019



5.02.05 
Comunicação Social

Após a experiência recente a propósito do Projecto 
de Lei n.o 495, e da contratação temporária de uma 
agência de comunicação, prevaleceu junto do CDN 
a ideia da imprescindibilidade de fortalecer a relação 
da Ordem dos Arquitectos com a comunicação social, 
num propósito de transmissão das posições públicas 
da Ordem de forma mais imediata e mais difundida.  
Esta nova abordagem teve em 2018 o seu início e 
decorre já de forma mais consolidada.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Ana Paulista
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018 e 2019



5.03
Programa
de eventos



5.03.01 
Dia Mundial da Arquitectura

O Dia Mundial da Arquitectura celebrou-se no dia 1 de 
Outubro, sob o tema a “Arquitectura... por um mundo 
melhor” e com a imagem da autoria de dois portu-
gueses: Ana Rute Costa e Rúben Ferreira Duarte, selec-
cionados pela UIA entre muitos candidatos.

O Conselho Directivo Nacional promoveu várias inicia-
tivas durante o mês da Arquitectura:

Memento / Momento
Exposição sobre o Arquitecto Viana de Lima 

Inauguração 8 de Outubro, 18:30

Patente de 2 a 30 de Outubro

Galeria da Sede Nacional da Ordem dos Arquitectos, Lisboa

Organização
Ordem dos Arquitectos - CDN com a Câmara Municipal  

de Esposende

Revelar o Património. O I Congresso de Arquitectura. 
1948 – 2018
Encontro

11 de Outubro, 10:00

Auditório do Forte de Sacavém, Lisboa

Organização
Direção-Geral do Património Cultural com o apoio da Ordem  

dos Arquitectos-CDN

IV Prémio Ibérico de Investigação de Arquitectura 
Tradicional
Entrega do Prémio

12 de Outubro, 19:00

Sede da Secção Regional Norte da OA, Porto

Organização
FAFB, FCO, OA, FUNCOAL

15.o Congresso dos Arquitectos “O Património  
Arquitectónico e Paisagístico”
25, 26 e 27 de Outubro

Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve

Organização
Ordem dos Arquitectos, com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa

Exposição 20 anos da Ordem dos Arquitectos
25, 26 e 27 de Outubro 

Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve

(integrada no 15.o Congresso dos Arquitectos)

Exposição Jornal Arquitectos
25, 26 e 27 de Outubro

Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve

(integrada no 15.o Congresso dos Arquitectos)

Conferência do arquitecto espanhol Emílio Tuñon
Tema “El Museo de las Colecciones Reales. El Tiempo 
como material de construcción”
25 de Outubro, 19:30

Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve

(integrada no 15.o Congresso dos Arquitectos)

Cerimónia de atribuição do título de Membro  
Honorário da Ordem dos Arquitectos ao Consejo  
Superior de los Colegios de Arquitectos de España
26 de Outubro

Centro de Congressos do Arade, em Lagoa, Algarve

(integrada no 15.o Congresso dos Arquitectos)



5.03.02 
Dia Nacional do Arquitecto

O Dia Nacional do Arquitecto visa celebrar anualmente 
a função social, a dignidade e o prestígio da profis-
são de Arquitecto em Portugal, assinalando a data de 
publicação do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, a 3 
de Julho de 1998, assim como a data de revogação do 
Decreto n.o 73/73 com a publicação da Lei n.o 31/2009, 
a 3 de Julho de 2009.
Neste contexto, o Conselho Directivo Nacional decidiu 
em 2018 homenagear o Arquitecto Álvaro Siza, membro 
honorário da Ordem dos Arquitectos desde 2009. Para 
além da obra, de uma singularidade e autenticidade 
inquestionáveis, pretendeu-se homenagear a pessoa e 
o docente.
A cerimónia que decorreu a 3 de Julho, na Faculdade 
de Arquitectura da Universidade do Porto, no Auditório 
Fernando Távora, contou com a presença do home-
nageado e com a apresentação de Teresa Siza e Nuno 
Higino.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Sílvia Barros
Assessoria
Ana Paulista
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Anual

5.03.03 
Evento Comemorativo “20 anos da Ordem 
dos Arquitectos”

O Conselho Directivo Nacional organizou a exposição 
“20 anos da Ordem dos Arquitectos”, que esteve 
patente durante o 15.o Congresso dos Arquitectos,  
de 25 a 27 de Outubro, em Lagoa. Início dos trabalhos 
para a preparação de uma publicação dedicada aos  
20 anos da Ordem dos Arquitectos.





5.04
Programa
“Proximidade”



5.04.01 
Programa Expositivo 

A galeria da Sede Nacional da Ordem dos Arquitectos 
acolheu três exposições:

a) “Ala Moderna”, sobre o Arquitecto Alberto Pessoa  
(de 4 de Junho a 3 de Julho)

b) “Memento / Momento – Viana de Lima (1913-1991)”, 
sobre o Arquitecto Alfredo Evangelista Viana de 
Lima (de 2 a 30 de Outubro). Esta exposição inte-
grou a programação do mês da Arquitectura e foi 
uma organização conjunta Ordem dos Arquitectos 
– CDN com a Câmara Municipal de Esposende

c) “Reabilitar para Habitar – Espaços habitáveis nas 
ilhas do Porto” (de 4 a 18 de Dezembro). Decorrente 
da 27.a edição do concurso ibérico, esta foi uma 
mostra dos trabalhos realizados pelos estudantes 
para o “Prémio Pladur 2017”.

Responsáveis
Sílvia Barros 
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1104
Execução
2018

5.04.02 
Agenda Ordem dos Arquitectos  
e Bloco “20 anos”

A Agenda da Ordem é um clássico na relação que a Or-
dem dos Arquitectos mantém com os seus membros. 
Muito embora de formato variável, e nunca consensual, 
a verdade é que os membros se habituaram a essa 
“prenda” por parte da sua Ordem. Infelizmente, nos 
últimos anos este clássico tem vindo a perder a sua 
importância. Esta direcção pretendeu inverter esse 
ciclo e aproveitar a celebração dos 20 anos da Ordem 
dos Arquitectos para redesenhar um novo modelo e 
realizar a sua distribuição pelos membros.

Responsáveis
José Manuel Pedreirinho
Filipa Pedroso
Assessoria
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência Orçamental
Dispõe de verba alocada no Orçamento na rubrica 1104
Execução
2018



5.04.03 
Marca “Ordem dos Arquitectos”  
e Merchandising

Sem iniciativas específicas em 2018. Marca e Merchan-
dising associados a outros eventos descritos neste 
relatório de actividades.

Responsáveis
Daniel Fortuna do Couto
Execução
Permanente

5.04.04 
Terças Técnicas

As Terças Técnicas são um programa de conferências 
em ciclos mensais para arquitectos e profissionais 
afins, promovido pela OA e desenvolvido pelas empre-
sas participantes, que proporciona informação técnica 
gratuita sobre produtos/materiais de construção – suas 
características e aplicações. 

Em 2018, foram realizadas as seguintes sessões:
a) oito decorreram na sede nacional da OA,  

em Lisboa, com as empresas: BinderHolz, Carmo 
Wood, COBERT/BMI GROUP Portugal, Equitone , 
Grupo Puma, Soprema e Banema (2 sessões);

b) cinco, no Porto, com as empresas: Carmo Wood, 
COBERT/BMI GROUP Portugal, Equitone, Grupo 
Puma e Soprema;

c) quatro, em Ponta Delgada, com as empresas: 
Gyptec, COBERT/BMI GROUP Portugal,  
Arch Valares e Soprema.

Responsável
César Costa
Assessoria
Maria Miguel
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2017-19



5.04.05 
“A Tua Casa”

Sem iniciativas específicas em 2018. 

Responsável
Filipa Pedroso
Assessoria
Cristina Menezes
Rosa Azevedo
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Triénio 2107-19



5.05
Prémios
A premiação é uma importante forma de reconhecimento profissional, 
senão a mais importante. É também, uma extraordinária forma de 
incentivo à busca da excelência no desempenho. É objectivo deste 
mandato repor as condições outrora existentes para que a arquitectura 
portuguesa encontre na premiação internacional o reflexo da excelência 
dos arquitectos portugueses e da excelência do seu trabalho. Para isso, 
a Ordem dos Arquitectos tem vindo a fazer uma abordagem estruturada 
à premiação estabelecendo uma política mais abrangente no que aos 
prémios diz respeito. 



5.05.01 
Prémio Nacional da Arquitectura

Sem actividade em 2018.

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Lançamento em 2018, atribuição em 2019

Organização
Ordem dos Arquitectos



5.05.03 
Prémio Nacional de Arquitectura  
em Madeira – PNAM

Prémio bianual que privilegia a arquitectura realizada 
em madeira ou derivados de madeira.
A Ordem participa na organização e no júri deste pré-
mio, com a 5.a edição a ser lançada em 2019.

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2017 e 2019

5.05.02 
Prémio Secil de Arquitectura

Após um período em que a crise que o país atravessou 
diminuiu consideravelmente o número de projectos 
e obras, e em que o principal patrocinador se propôs 
a fazer uma reflexão sobre o prémio e a sua continui-
dade, conseguiu-se com grande satisfação, encontrar 
o caminho que permite ter o maior e mais prestigiado 
prémio de arquitectura portuguesa de novo a acon-
tecer e a dar notoriedade a muita da arquitectura de 
excelência que os arquitectos nacionais vão produzin-
do aquém e além fronteiras. A periodicidade aumenta 
para quatro anos, mas estamos convictos que será 
mais um grande momento de celebração dos nos-
sos arquitectos e da arquitectura portuguesa. Estava 
previsto o período de selecção acontecer durante o 
ano de 2018, mas em acordo com o patrocinador, veio 
a considerar-se mais viável fazê-lo acontecer durante 
o ano de 2019.

Responsável
César Costa
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
C. custos 09.01 do Orçamento
Execução
2017 e 2018

Assessoria na organização 
e participação no júri



5.05.05 
Prémio ArchiPRIX

Prémio anual dirigido aos melhores trabalhos de 
estudantes finalistas dos mestrados em Arquitectura. 
A Ordem dos Arquitectos participa desde o início da 
atribuição deste prémio e designa um membro para o 
Júri.
Foi realizada a sua 7.a edição em 2018, tendo decorrido 
a cerimónia de atribuição dos prémios na Casa da Ar-
quitectura, com o apoio da Fundação Serra Henriques, 
entidade instituidora, e a participação das universi-
dades.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018

5.05.04 
Prémio Secil Universidades

Tal como o prémio Secil, conseguiu-se com grande 
satisfação encontrar o caminho que permite ter o 
maior e mais prestigiado prémio para estudantes de 
arquitectura de volta ao nosso convívio. Este prémio 
com periodicidade anual em simultaneidade com o 
prémio engenharia, distingue os melhores trabalhos de 
estudantes de arquitectura. Tal como o prémio Secil, 
foi decido por razões de oportunidade e em acordo 
com o patrocinador, realizá-lo apenas durante o ano 
de 2019.

Responsável
César Costa
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
C. custos 09.01 do Orçamento
Execução
2017 , 2018 e 2019

Prémios em contexto 
académico



5.05.07 
Prémio de Investigação em Arquitectura 
Tradicional 

Prémio bianual em contexto académico.

Foi realizada a sua 4.a edição em 2018, tendo decorrido 
a cerimónia na sede da SRN da OA, com a participação 
das outras três entidades promotoras: Fundação Con-
vento de Orada, Fundação Antonio Font de Bedoya e 
Fundación del Colegio Oficial de Arquitectos de León.

Responsável
Rui Florentino
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018, 2020

5.05.06 
Prémio Pladur

Prémio vocacionado para estudantes e para o meio 
académico. A 28.a edição do “Prémio Pladur” foi dedi-
cada ao tema “Escape à Ficção” e foram convidados os 
alunos dos 3.o, 4.o, 5.o anos e Mestrado de cerca de 30 
universidades de Portugal e Espanha a desenvolver um 
projecto de intervenção na antiga Fábrica de Açúcar 
de San Isidro, em Granada, promovendo um espaço 
lúdico e cultural, Scape Room.  
A OA participou no Júri e na cerimónia de entrega  
dos Prémios, em Maio e Junho, respectivamente,  
em Madrid.

Responsável
Miguel Varela Gomes
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2017, 2018 e 2019

Prémios com  
representação no júri



5.05.08 
Prémio IHRU  
— Prémio Nuno Teotónio Pereira

Sem actividade em 2018.

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
S/ assessoria
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução

5.05.09 
Prémio Nacional de Paisagem

No contexto da implementação da Convenção 
Europeia de Paisagem, o “Prémio Nacional de 
Paisagem” pretende seleccionar um projecto nacional 
de referência que possa assegurar a participação 
de Portugal no Prémio da Paisagem do Conselho da 
Europa, divulgando desta forma iniciativas nacionais  
no âmbito da gestão e valorização da paisagem.  
A 2.a edição do prémio decorreu em 2018, tendo 
a Ordem designado um elemento para o Júri.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018



5.05.10 
Prémio em Arquitectura Bioclimática  
e Sustentável

Sem actividade em 2018.

Responsável
Bruno Marques
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Variável

5.05.11 
Outros Prémios Nacionais

A Ordem dos Arquitectos mantém-se envolvida, de 
forma menos permanente noutros prémios de Arqui-
tectura que acontecem em Portugal e cuja decisão de 
participação se faz caso a caso.

Responsável
José Manuel Pedreirinho
Assessoria
Cidalina Duarte
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Variável



5.05.12 
Prémio Mies Van Der Rohe

Em 2018 o Conselho Directivo Nacional organizou um 
programa de selecção de obras através de um open 
call com vista à indicação de candidatos portugueses 
ao Prémio Mies Van Der Rohe, através da Ordem dos 
Arquitectos. Para o efeito foi designado um Júri de  
cinco elementos e analisadas dezenas de propostas.  
Foram nomeados, para o Prémio Mies van der Rohe 
2019, 20 projectos portugueses. Os projectos por-
tugueses integram uma lista de 383 projectos de 38 
países, que serão reduzidos a apenas 40. Concluída  
a selecção, a entrega do prémio está marcada para dia 
7 de Maio de 2019, em Barcelona.

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Cristina Meneses
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
2018

Prémios internacionais
No cumprimento das suas atribuições, a Ordem dos 
Arquitectos candidata periodicamente arquitectos 
portugueses a um conjunto de prémios internacionais 
de Arquitectura, tais como os prémios UIA ou o Prémio 
Mies Van Der Rohe, em contexto de promoção  
da Arquitectura portuguesa no estrangeiro.

5.05.13 
Prémios UIA

Os prémios UIA dividem-se em seis categorias e são 
atribuídos trienalmente pela União Internacional dos 
Arquitectos aquando da realização do seu congresso. 
Neste triénio o congresso da UIA decorrerá em Julho 
de 2020 no Rio de Janeiro, Brasil, e a escolha dos pre-
miados deverá ocorrer até final de 2019. Em 2018 não 
se registou qualquer actividade.

Categorias
- Medalha de Ouro da UIA
- Prémio Sir Patrick Abercrombie
- Prémio August Perret
- Prémio Jean Tschumi
- Prémio Sir Robert Matthew
- Prémio Prémio Vassilis Sgoutas

Responsável
Daniel Fortuna do Couto
Assessoria
Clélia Fernandes
Correspondência programática
S/ correspondência
Correspondência orçamental
S/ correspondência
Execução
Aprovado na 39.a reunião plenária do Conselho  
Directivo Nacional, em 29 de Julho de 2019




