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6 — 13 ABR ESGOTADA

Gestão e Coordenação
de Obra — Nível 1
área ef 582 n.o horas 12 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 6, 9 e 13 de abril 

horário 18h30 às 21h30 (9h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ definições adequadas à construção.
_ principais intervenientes numa obra, competên-
cias, qualificações técnicas e responsabilidades.
_ sistema de qualificação inerente à atividade 
da construção.
_ regulamentação referente à elaboração de 
projetos.
_ caminho a percorrer até chegar à fase de obra, 
importância do controlo do tempo (planeamento) 
e custos.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Vasco Martins, Arquiteto 
_ Pós-graduação em Planeamento, Qualidade e 
Construção de Edifícios e em Segurança e Higiene 
no Trabalho. 

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 96 €
não membros_ 144 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/gestatildeo-e-coordenaccedilatildeo-de-

obra-n1.html 

—
6 — 7 ABR

Instrução do Processo
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 6 e 7 de abril 

horário 9h30 às 13h30 (sessões síncronas)

objetivos

_ análise da Portaria 113/2015, de 22 de Abril.
_ elementos desenhados e escritos necessários 
à instrução de processos.
_ procedimentos necessários numa instrução 
de processo.
_ deliberações e alterações emergentes num 
processo em curso.
_ processo de formalização do pedido de alvará 
de licença de utilização.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marla Ribeiro, Arquiteta
_ Especialista em Gestão de Processos da Construção.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/instruccedilatildeo-do-processo.html
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—
7 — 9 ABR

Comportamento
Acústico dos Edifícios
na Construção Nova
e Reabilitação
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 2ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 7, 8 e 9 de abril 

horário 9h30 às 13h30 (12h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ valores dos parâmetros acústicos.
_ isolamento sonoro aos sons aéreos e de percussão.
_ materiais e técnicas para isolamento acústico.
_ som provocado em espaços interiores.
_ documentos legais e normas técnicas conexas 
com o tema.
_ propriedades dos vários materiais de isolamento 
e tratamento acústico disponíveis no mercado.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marlene Roque, Arquiteta
_ Especialista em Acústica de Edifícios e Perita 
Qualificada de Certificação Energética de Edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 120 €
não membros_ 180 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/114/

 

—
7 — 8 ABR ESGOTADA

Coordenação de
Projeto — Nível 1
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 4ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 7 e 8 de abril 

horário 14h30 às 18h30 (síncronas) 

objetivos

_ legislação que regula a atividade de coordenação 
de projeto.
_ especialidades que integram um projeto (geral), 
quais os seus conteúdos e fases de desenvolvimento.
_ assistência técnica e assistência técnica especial.
_ vantagens, dificuldades e procedimentos da 
compatibilização.
_ equipamentos e sistemas, que são propostos 
pelas especialidades que mais condicionam o 
edifício.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Rui Castro, Arquiteto
_ Responsável pela coordenação de vários projetos 
e Docente universitário no curso de Arquitetura.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/69/
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—
8 — 9 ABR

Fachadas Verdes
e Jardins Verticais
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 8 e 9 de abril 

horário 14h30 às 17h30 (6h síncronas) 
          + 2h assíncronas

objetivos

_ tipos de jardins verticais; jardins verticais 
e fachadas verdes.
_ serviços prestados pelas fachadas verdes 
e a sua relevância na adaptação climática.
_ potencialidades das fachadas verdes (plantação 
horizontal).
_ vantagens e limitações de cada um dos sistemas 
de jardim vertical (plantação vertical).
_ operações de manutenção; principais erros que 
ocorrem na gestão de uma obra de jardim vertical.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Ana Mesquita, Arquiteta Paisagista
_ Empresária e membro da direção da Associação 
Nacional de Coberturas Verdes.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 64 €
não membros_ 96 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/fachadas-verdes-e-jardins-verticais.html

—
10 ABR — 19 JUN

Térmica de Edifícios
(Projeto REH)
área ef 582 n.o horas 65 n.o edição 1ª modalidade FC.ESP

modo de realização b-learning regime horário pós-laboral

Formação Teórica (42h online – sessões síncronas)

dias Sábados: 10, 17 e 24 de abril / 8, 15 e 22 de maio
Sextas-feiras: 16, 23 e 30 de abril / 7, 14 e 21 de maio

horário Sábados: 9h00 às 13h00  (4h / dia)
Sextas-feiras: 18h30 às 21h30 (3h / dia) 

Formação Prática em Projeto (21h presenciais)

dias Sábados: 29 de maio / 5 e 12 de junho
horário 10h00 às 13h00 / 14h30 às 18h30  (7h/dia)

Teste de Avaliação Final (componente teórica)
(2h horas presenciais)

dias Sábado: 19 de maio
horário 10h00 às 12h00

objetivos

_ aquisição de competências na área do projeto de 
edifícios de habitação.
_ desenvolvimento de competências no âmbito do 
projeto térmico e não no âmbito da certificação 
energética de edifício.

→ → →

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
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→ → →

destinatários Arquitetos e engenheiros detentores de 
experiência profissional, que pretendam realizar 
projetos térmicos de edifícios segundo o REH.

formação à distância E-learning – Plataforma Web:
http://elearning.ordemdosarquitectos.pt/home/index.php

formação presencial Porto – OA Secção Regional do Norte 
Rua Álvares Cabral, 144, 4050-040 Porto 

equipa formativa 

Miguel Magalhães Ferreira, Engenheiro
_ Docente Universitário, Perito Qualificado 
de Certificação Energética de Edifícios, Fiscal 
e Diretor de Obras, Perito Judicial e Fiscal 
de verificação da qualidade dos certificados 
energéticos de edifícios.

Marlene Roque, Arquiteta
_ Especialista em Acústica de Edifícios e Perita 
Qualificada de Certificação Energética de Edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos_ 520 € / não membros_ 780 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/teacutermica-de-edifiacutecios---

projecto-reh.html

—
12 — 13 ABR ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 9ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 12 e 13 de abril 

horário 9h00 às 13h00 (síncronas) 

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e Estagiários da Ordem 
dos Arquitectos 

equipa formativa Nuno Duborjal, Arquiteto 
_ Relator do Conselho de Disciplina da Ordem 
dos Arquitectos.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários – reinscrição_ 50 €
membros efetivos_ 64 € / não membros_ 80 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/estatuto-e-deontologia.html

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
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—
12 ABR — 5 MAI

Projetar com Archicad
área ef 581 n.o horas 33 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 de abril / 
3 e 5 de maio

horário 19h00 às 22h00 (síncronas) 

objetivos

_ trabalhar com o software ARCHICAD.
_ construir um modelo tridimensional  [3D] para 
posteriormente criar vistas.
_ criar Vistas das várias plantas, cortes, alçados 
e perspetivas a várias escalas e com diferentes 
visualizações gráficas.
_ criar layouts [folhas] com textos automáticos onde 
se inserem as vistas, para posterior publicação/
impressão.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura, setor da construção e em software 
para BIM [o Archicad].

equipa formativa Cláudio Lima
_ profissional em BIM MANAGER – Formação e 
suporte em gabinetes de arquitetura no programa 
ARCHICAD.

custo inscrição*

membros efetivos_ 264 € / não membros_ 396 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/140/

—
14 — 15 ABR ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 10ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 14 e 15 de abril

horário 9h30 às 13h30  (síncronas) 

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e Estagiários da Ordem 
dos Arquitectos.

equipa formativa Diana Eibner Roth, Arquiteta
_ Mestre em Arquitetura, investigadora e autora 
de publicações na área da reabilitação e conserva-
ção de edifícios.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários – reinscrição_ 50 €
membros efetivos_ 64 € / não membros_ 80 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/102/

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/140/
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/102/
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—
15 — 16 ABR

Reabilitação de 
Estruturas de Alvenaria
área ef 582 n.o horas 8 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 15 e 16 de abril 

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objectivos

_ ferramentas para diagnóstico e avaliação 
estrutural.
_ medidas de reabilitação e reforço.
_ abordagem aos materiais estruturais mais comuns.
_ sistemas construtivos e estruturais.
_ técnicas de reabilitação/reforço estrutural de 
construções antigas.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa  

Alexandre Costa, Mestre em Engenharia Sísmica 
_ Doutorado em Engenharia Civil, especialista na 
área da reabilitação do património, professor, au-
tor e coautor de inúmeras publicações na área da 
engenharia sísmica e reabilitação de estruturas.

João Miranda Guedes, Engenheiro Civil
_ Membro da direção da Associação Portuguesa 
para a Reabilitação Urbana e Proteção do Patrimó-
nio (APRUPP), professor e coautor de relatórios de 
caracter técnico científico.

custo inscrição*

membros efetivos: 64 € / não membros: 96 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-

de-alvenaria.html

—
19 — 28 ABR

Direção de Obra
— Nível 1
área ef 582 n.o horas 16 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 19, 21, 26 e 28 de abril 

horário 19h00 às 22h00 ( 12h síncronas)
         + 4h assíncronas

objetivos

_ direção de obra(s), planeamento de obra(s), coor-
denação  e fiscalização de obra(s).
_ fase de elaboração do projeto, para a fase de 
execução da obra.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa  Vasco Martins, Arquitecto
_ Pós-graduação em Planeamento, Qualidade e 
Construção de Edifícios e em Segurança e Higiene 
no Trabalho.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 128 €
não membros_ 192 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n1.html

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-de-alvenaria.html
http://www.oasrn-oasrn.org/3_reabilitaccedilatildeo-de-estruturas-de-alvenaria.html
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/direcccedilatildeo-de-obra-n1.html
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—
20 — 21 ABR

Honorários 
em Arquitetura
área ef 581 n.o horas 8 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 20 e 21 de abril 

horário 9h30 às 13h30 (síncronas)

objetivos

_ clarificar a definição de honorários e serviços 
de Arquitetura.
_ alertar para a obrigatoriedade de um acordo / 
esclarecimento prévio dos honorários.
_ apresentar diferentes métodos para o cálculo 
de honorários.
_ sistematizar uma proposta de honorários com 
base no método adequado ao objetivo.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marla Ribeiro, Arquiteta 
_ Especialista em Gestão de Processos da Construção.

custo inscrição*

membros efetivos: 64 € / não membros: 96 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/honoraacuterios-em-arquitectura.html

—
20 — 21 ABR ESGOTADA

Estatuto e Deontologia
área ef 090 n.o horas 8 n.o edição 11ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 20 e 21 de abril

horário 9h30 às 13h30  (síncronas) 

objetivos

_ conhecer o Estatuto da Ordem dos Arquitectos, 
bem como alguns dos regulamentos complemen-
tares.
_ preparação para as necessidades práticas do 
exercício da profissão em território português.

destinatários Arquitetos e Estagiários da Ordem 
dos Arquitectos 

equipa formativa Diana Eibner Roth, Arquiteta
_ Mestre em Arquitetura, investigadora e autora 
de publicações na área da reabilitação e conserva-
ção de edifícios.

custo inscrição*

(membros estagiários – valor incluído 
na taxa de inscrição a estágio)
membros estagiários – reinscrição_ 50 €
membros efetivos_ 64 € / não membros_ 80 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/103/

mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/honoraacuterios-em-arquitectura.html
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/103/
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21 — 23 ABR

Eficiência Energética
em Arquitetura
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 21, 22 e 23 de abril

horário 14h30 às 18h30 (12h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ técnicas de Arquitetura energeticamente eficiente.
_ desenvolvimento de procedimentos associados à 
envolvente térmica dos edifícios, ventilação natu-
ral e partido da inércia térmica dos edifícios.
_ recurso à captação das energias renováveis. 
_ cumprimento da legislação térmica em vigor.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marlene Roque, Arquiteta
_ Especialista em Acústica de Edifícios e Perita 
Qualificada de Certificação Energética de Edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 120 €
não membros_ 180 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/121/

—
23 ABR

SRUP — Servidões  
e Restrições de 
Utilidade Pública
área ef 581 n.o horas 4 n.o edição 1ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 23 de abril

horário 9h00 às 13h00 (síncronas) 

objetivos

_ abordagem ao estatuto jurídico das servidões 
administrativas, as adicionais restrições de utili-
dade pública e a sua relevância na atividade do 
arquiteto, quer em matéria de conceção de projeto 
arquitetónico, quer no âmbito da elaboração e 
aplicação de planos territoriais. 
_ regimes estabelecidos (principais), referência ao 
regime da legislação extravagante em matéria de 
servidões e restrições de utilidade pública.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.
 
equipa formativa  

Ana Queiroz do Vale, Urbanista, Arquiteta e Jurista
_ Professora e consultora especializada nas áreas 
de ordenamento do território, gestão urbanística, 
riscos e políticas públicas, e do direito do urbanis-
mo, ordenamento do território e ambiente

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 32 €
não membros_ 60 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/78/

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/121/
mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/78/
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27 ABR — 6 MAI

Projetar com o Revit
Architecture — Nível 1
área ef 581 n.o horas 30 n.o edição 3ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário pós-laboral

dias 27, 28, 29, 30 de abril / 3, 4, 5 e 6 de maio

horário 18h00 às 22h00 (síncronas) 

objetivos

_ conceito BIM.
_ ambiente gráfico do programa e visualização 
de projetos.
_ inserir e editar elementos construtivos 
e de anotação.
_ importar e exportar ficheiros de e para outros 
programas.
_ compor e imprimir um projeto para a fase 
de licenciamento.
_ trabalhar um pequeno projeto completo 
em REVIT ARCHITECTURE.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura, setor da construção e em software 
para BIM [o Revit, da Autodesk].

equipa formativa Jorge Brito, Arquiteto
_ Técnico certificado pela Autodesk, especialista 
em Revit, consultor, formador e consultor em 
implementação.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 240 €
não membros_ 360 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/150/

—
28 — 30 ABR

Eficiência Energética
em Arquitetura
área ef 582 n.o horas 15 n.o edição 3ª modalidade FC.INI

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 28, 29 e 30 de abril

horário 9h30 às 13h30 (12h síncronas) 
          + 3h assíncronas

objetivos

_ técnicas de Arquitetura energeticamente eficiente.
_ desenvolvimento de procedimentos associados à 
envolvente térmica dos edifícios, ventilação natu-
ral e partido da inércia térmica dos edifícios.
_ recurso à captação das energias renováveis. 
_ cumprimento da legislação térmica em vigor.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área da 
arquitetura e setor da construção.

equipa formativa Marlene Roque, Arquiteta
_ Especialista em Acústica de Edifícios e Perita 
Qualificada de Certificação Energética de Edifícios.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 120 €
não membros_ 180 €

contato e +info Susana Silva (formacao@oasrn.org)

www.oasrn-oasrn.org/eficiencia-energetica-em-edificios.html

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/150/
mailto:formacao%40oasrn.org?subject=
http://www.oasrn-oasrn.org/eficiencia-energetica-em-edificios.html
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—
29 — 30 ABR

Projetar a Eficiência:
Organização
e Gestão do Atelier
de Arquitetura
área ef 090 n.o horas 7 n.o edição 2ª modalidade FC.APER

modo de realização à distância regime horário laboral

dias 29 e 30 de abril

horário 14h30 às 18h00 (síncronas) 

objetivos

_ ferramentas e guidelines para lidar com 
a própria atividade não só no dia-a-dia, mas 
no médio e longo prazo.
_ criação de mais tempo e espaço para projetar.

destinatários Arquitetos e estagiários da Ordem dos 
Arquitectos, estudantes de arquitetura, técnicos, 
profissionais e todos os interessados na área de 
gestão e desenvolvimento pessoal.

equipa formativa Veronica Baraldi, Arquiteta
_ Consultora em Organization Design para 
Arquitetura.

custo inscrição*

membros efetivos e estagiários_ 56 €
não membros_ 84 €

contato e +info Catarina Barradas (formacao@oasrs.org)

www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/122/

* valores isentos de iva, ao abrigo do artigo 9.o do código do iva

mailto:formacao%40oasrs.org?subject=
http://www.oasrs.org/o-que-faz/formacao/122/

