ACTA RESUMIDA
3ª Reunião (ordinária) da Assembleia de Delegados da Ordem dos Arquitectos (2020-2022)
5.Dezembro.2020
9:30h, videoconferência
Participaram na reunião:
Os Delegados eleitos,
Adriana Floret, Ana Nascimento, Carlos Antunes, Carlos Veloso, Francisco Domingos, João Fagulha, Jorge da
Costa, José Gomes Fernandes, José Martinez, Leonor Cintra Gomes, Lia Ferreira, Luís Oliveira, Luís Tristão,
Manuel Rosa, Maria Manuel Oliveira, Marta Falcão, Marta Marques, Patrícia Fernandes Rocha, Paulo Pardelha,
Paulo Serôdio e Telmo Cruz.
Os Presidentes das Assembleias Regionais,
Fátima Matos, Joana Reis (em substituição de Igor França), Lino Paixão, Luís Vasconcelos Correia, Manuel Vieira
Ferreira e Nuno Sousa Freitas. O Presidente da Assembleia Regional Lisboa e Vale do Tejo, João Belo Rodeia não
esteve presente, tendo apresentado justificação devidamente fundamentada para a sua indisponibilidade.
Estiveram ainda presentes, Bernardo Pinheiro, assessor jurídico da AdD e Fátima Marques, responsável pelo
secretariado administrativo da reunião.
Maria Manuel Oliveira, Presidente da Mesa da AdD, verificando haver quórum, abriu a sessão dando as boas
vindas e agradecendo a presença de todos.
A reunião decorreu de acordo com a ordem de trabalhos, tendo como pontos:
Ponto 1. Aprovação da acta relativa à reunião da AdD realizada em 12 de Setembro;
Ponto 2. Apreciação e votação da proposta de actualização do Regimento Interno da Assembleia de
Delegados;
Ponto 3. Discussão dos temas e acções a incluir no Plano de Actividades a desenvolver pela
Assembleia de Delegados no ano 2021;
Ponto 4. Apreciação da proposta de comparticipação nas despesas de deslocação a apresentar ao
CDN;
Ponto 5. Intervenção da delegada Ana Nascimento – Proposta para actualização do DL 243/86;
Ponto 6. Programação da próxima reunião.
Dando início à ordem de trabalhos, foram tratados os seguintes assuntos:
1 . Aprovação por unanimidade da acta relativa à reunião da AdD realizada em 12 de Setembro (anexo
1);

2. Apresentação por Jorge da Costa, em representação da comissão da proposta de actualização do
Regimento Interno da Assembleia de Delegados (anexo 2). Na apreciação ao artigo 3.º, entendeu-se ser
de colocar à votação a proposta de não incluir secretários suplentes, na composição da mesa, o que foi
aprovado por maioria. Dado o número considerável de contributos e pedidos de esclarecimento
efectuados sobre outras disposições, ficou decidido que os delegados enviarão - atempadamente e por
escrito – as suas propostas para eventuais alterações/atualizações, devendo a votação ser realizada em
próxima reunião.
3. Apresentação por Leonor Cintra Gomes, Vice Presidente da Mesa da AdD, dos temas e acções a incluir
no Plano de Actividades a desenvolver pela Assembleia de Delegados no ano 2021 (anexo 3). Apreciação
e discussão do documento por parte dos membros da AdD, tendo sido decidido que os diversos
contributos serão devidamente estruturados e enviados por escrito até ao dia 20 de dezembro.
4. Apresentação por Leonor Cintra Gomes, Vice Presidente da Mesa da AdD, da proposta de
comparticipação nas despesas de deslocação a apresentar ao CDN (anexo 4). Apreciação da proposta
por parte dos membros da AdD que aprovaram o teor da proposta a ser enviada pela Mesa AdD ao CDN
contemplando: 1) privilegiar a utilização de transporte colectivo, admitindo embora outras formas de
deslocação, desde que justificadas – a AdD encontra-se disponível para apreciar hipóteses alternativas
de transporte que o CDN entenda propor; 2) considerar as despesas dos delegados relativas à sua
participação em cada reunião, assim como o respectivo seguro de deslocação; 3) actualizar o valor da
deslocação ao Km quando realizada em veículo próprio. A AdD solicitará ao CDN, ainda, informação sobre
os meios logísticos que poderão ser disponibilizados tendo em vista a realização de reuniões virtuais.
5. Intervenção da delegada Ana Nascimento – Proposta para actualização do DL 243/86. Entendeu-se a
criação de um grupo de trabalho para fundamentar a importância e a necessidade de actualização do
referido DL, tendo em vista a sua submissão ao orgão próprio da OA.
6. Programação da próxima reunião.
Terminada a ordem de trabalhos, e não havendo mais assuntos a tratar, o teor desta minuta foi aprovado pela
Assembleia e subscrito pela Presidente da Mesa.
A sessão foi encerrada às 13.05 h.

Maria Manuel Oliveira
Presidente da Mesa da Assembleia de Delegados

