FORMAÇÃO CONTÍNUA
PARA AUTARQUIAS
CURSO:

DIREITOS DE AUTOR, TERMOS DE
RESPONSABILIDADE E DEONTOLOGIA
(7h)

DESTINATÁRIOS:
TÉCNICOS

As Secções Regionais Norte e Sul da Ordem dos Arquitectos encontram-se a dinamizar uma
iniciativa de âmbito nacional, na qualidade de entidade formadora certificada pela DGERT.
No âmbito da Formação na Área da Arquitectura, a Ordem dos Arquitectos tem como missão
promover melhores condições para o exercício da profissão de arquitecto(a), desenvolvendo
mais competências e integração na vida profissional.
Esta iniciativa visa a implementação de acções de formação para técnicos das autarquias
(funcionários, agentes, contratados e prestadores de serviços da Administração Autárquica) e
sustenta os seus princípios na formação contínua destes profissionais.

ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS DE AUTARQUIAS
FUNCIONÁRIOS, AGENTES, CONTRATADOS E PRESTADORES
DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

Estas acções de formação terão lugar em todos os distritos do país, incluindo as Regiões Autónomas.

Atendendo às características específicas do público-alvo, a acção de formação em Direitos de
Autor, Termos de Responsabilidade e Deontologia visa os seguintes objectivos pedagógicos:
→Definir Ética e Deontologia;
→Conhecer os princípios básicos de Deontologia no âmbito do trabalho do arquitecto;
→Enquadrar legalmente a questão dos Direitos de Autor dos Termos de Responsabilidade;
→Perceber o contexto da aplicabilidade deontológica aos mesmos;
→Conhecer os ilícitos disciplinares mais frequentes relacionados com as questões de Direitos
de Autor e Termos de Responsabilidade;
→ Perceber o papel preventivo das Autarquias na mitigação da infracção disciplinar relacionada
com Direitos de Autor e Termos de Responsabilidade;
→ Definir estratégias preventivas e fiscalizadoras. com o seguinte programa formativo.

Designação do Módulo: conteúdos a abordar
M1.
M2.
M3.
M4.
M5.
M6.

Apresentação
Princípios Básicos da Deontologia: A Deontologia no Estatuto da Ordem
dos Arquitectos e o Regulamento de Deontologia da Ordem dos Arquitectos
Direitos de Autor e Termos de Responsabilidade:
Enquadramento Legislativo; Enquadramento Deontológico
Ilícitos Disciplinares: Casos Práticos
Acção Fiscalizadora e Preventiva das Autarquias
Conclusão

00h30

01h30

01h30
01h30
01h30
00h30

Carga horária total

07h00

CUSTO DA ACÇÃO DE FORMAÇÃO
50,00 € por inscrição, descontos não aplicáveis.
(valores isentos de IVA, ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA)
Mais informações e inscrições:
https://www.oasrn-oasrn.org/homeformacao.html

222 074 251 | formacao@oasrn.org
213 241 175 | formacao@oasrs.org

