
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ASSUNTO: CONSULTA PÚBLICA | Posição do Conselho Directivo da Secção Regional do Sul sobre a 

Proposta de Regulamento de Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais e Locais da 

Ordem dos Arquitectos 

 

Lisboa, 30 de Agosto de 2019   

 

No passado dia 2 de Agosto, o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Arquitectos fez publicar, 

em Diário da República, a sua Proposta de Regulamento de Organização e Funcionamento das 

Estruturas Regionais e Locais da Ordem dos Arquitectos (ROFERLOA). Essa Proposta destina-se a 

complementar o enquadramento jurídico e de funcionamento já estabelecidos no Estatuto da 

Ordem dos Arquitectos (EOA) relativamente às estruturas regionais e a definir as novas estruturas 

locais, bem como a articulação entre ambas e os restantes órgãos da Ordem dos Arquitectos. 

 

A Proposta de ROFERLOA que o Conselho Diretivo Nacional apresentou decorre, assim, da 

regulamentação do Estatuto da nossa Ordem Profissional. Apesar de o novo Estatuto da Ordem dos 

Arquitectos ter sido aprovado em 2015 – num mandato, portanto, diferente do presente – é ao 

actual mandato que compete a regulamentação desta questão. 

 

A Proposta de ROFERLOA, agora em fase de consulta pública (até 8 de Setembro) preconiza a 

introdução de mudanças substanciais no modo de organização e funcionamento da nossa 

Ordem.  

 

Antes de analisar, mais concretamente, a proposta de ROFERLOA, e de explanar os motivos porque, 

nos termos apresentados, esta não deve ser aprovada, importa que recuemos até ao Estatuto da 

nossa Ordem dos Arquitectos. De acordo com o Estatuto aprovado em 2015, “a Ordem 

compreende as seguintes estruturas regionais denominadas secções" (art.º 2.º n.º 3.º do EOA), a 

saber, as Secções regionais do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo, Algarve, Madeira e 

Açores.  
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Na génese da criação destas sete secções estará, certamente, um compreensível desejo de 

descentralizar e de desconcentrar, apesar de não serem evidenciados quaisquer critérios ou 

fundamentos, nem serem conhecidos os mecanismos de financiamento necessários para a criação e 

bom funcionamento destas estruturas locais.  

 

De qualquer modo, o Estatuto da OA, quando prevê a criação de sete estruturas regionais, vai mais 

longe do que a Lei 2/2013 – que estabelece o regime jurídico de criação, organização e 

funcionamento das associações públicas profissionais – que estatui, no seu artigo 13.º (Capítulo II – 

Organização Interna) que as associações públicas profissionais “podem compreender estruturas 

regionais e locais, às quais incumbe a prossecução das atribuições daquelas na respetiva área 

territorial, nos termos dos estatutos”.  

 

Ora, a possibilidade de compreender estruturas regionais e locais não implica que sejam em 

número de sete e não implica que sejam, necessariamente, estas sete.  

 

Para poder avançar com uma proposta de novas secções, o Estatuto deveria ter previsto as 

estruturas regionais e locais, adequadas à boa e eficaz prossecução dos fins da Ordem, que 

respeitem a sustentabilidade económico-financeira da Organização. 

 

A criação destas sete estruturas regionais, como proposto, cria pesados ónus e encargos financeiros 

futuros que podem comprometer a existência da nossa Ordem Profissional como um todo. É 

inquestionável que a descentralização e a desconcentração têm virtudes, e que o princípio da 

subsidiariedade é um princípio perfeitamente válido e que faz sentido.  

 

Mas numa prática profissional como a nossa, crescentemente desmaterializada em termos de 

procedimentos e de processos, na qual os Arquitectos, por via digital, conseguem lidar com um 

conjunto vastíssimo de questões, estar a criar mais estruturas pode ser estar a contribuir para gerar 

entropias desnecessárias.  
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O Portal dos Arquitectos é uma ferramenta ao serviço de todos, que permite oferecer serviços e 

possibilidades profissionais que, muito provavelmente, resolvem muitas das questões que 

estiveram na intenção da criação das sete estruturas regionais.  

 

A Proposta de ROFERLOA é financeiramente desastrosa e deveria levar-nos todos a refletir sobre 

um conjunto mais amplo e abrangente de questões: Que Ordem queremos ter? Organizada de que 

forma? Responsável pela prestação de que serviços aos associados?  

 

Dever-se-ia, por conseguinte, aproveitar esta ocasião para se pensar, de forma estratégica e 

estruturada, nas seguintes questões: 

1 – o que é melhor para os cerca de onze mil Arquitectos que, actualmente, se encontram 

na área de intervenção geográfica da OASRS; 

2 – o que é melhor para uma abordagem coesa relativa à valorização e dignificação da 

prática profissional da Arquitectura. 

 

Em síntese, e concretamente sobre a Proposta que está em consulta pública, pensamos que: 

1. Não responde eficazmente aos desafios da descentralização, por não fazer coincidir as 

Estruturas Regionais com as delimitações administrativas do território, mas sim com as 

delimitações estatísticas, perdendo-se a oportunidade de criar estruturas vocacionadas 

para o diálogo institucional regional e local em sintonia com a regionalização 

administrativa do território; 

2. Não define as regras de agregação e desagregação das Secções Regionais; 

3. Não serve os propósitos da sua criação e cria situações regulamentares conflituosas e 

pouco claras, aumentando a entropia interna da OA; 

4. É financeiramente deficitária e insustentável, não oferecendo garantias de que alguma 

vez se possa vir a inverter esta realidade. 

 

Seguidamente, explicitamos cada um destes pontos. 
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1. Estruturas Regionais 

A presente Proposta de ROFERLOA não responde de forma coerente à contradição encontrada no 

Estatuto da Ordem dos Arquitectos, entre o n.º 3 e o n.º 4 do Artigo 2.º, isto é, qual o sistema de 

delimitações territoriais que a Ordem deve usar? Aquele que transparece do nº 3 do Art.º 2º que 

são as delimitações administrativas (CCDR), ou o que transparece do nº 4 desse mesmo artigo que 

são as delimitações estatísticas (NUTS)? 

 

Dado que é absolutamente necessário não só respeitar a lógica das atribuições e finalidades da OA, 

(Artº 3º do EOA), como encontrar o mapa regional que permita às secções regionais ter por 

interlocutores privilegiados os organismos responsáveis pelo ambiente, pelo ordenamento do 

território, pela conservação da natureza, pela requalificação urbana, etc…, a única interpretação 

que faz sentido é o uso das delimitações administrativas. Sabendo que esta opção em nada 

prejudica qualquer eventual tratamento de dados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), já que 

o próprio Conselho Superior de Estatística resolveu o problema ordenando um tratamento 

estatístico ao nível das NUTS III e Municípios. E que, por outro lado, estamos apoiados pelos 

recentes resultados da Comissão Independente para a Descentralização, que "defende que o mapa 

das regiões administrativas deve coincidir com o das actuais áreas de intervenção das CCDR” [CID 

(2019) Relatório Vol1, p.152].  

 

 

2. Secções Agregadas 

A Proposta de ROFERLOA não responde com objectividade às condicionantes do nº 3 do Artº 88º 

do Estatuto da Ordem sobre a agregação das Secções. O que o Estatuto solicita ao ROFERLOA é 

saber quais as Secções que necessitam de ser agregadas e as que não necessitam, de acordo com 

as condicionantes económico-financeiras e funcionais expressas no nº 3 do Art.º 88º do EOA, isto é, 

com base em dados concretos e factuais. O que o ROFERLOA oferece é a delegação das suas 

próprias atribuições e responsabilidades em “Comissões Instaladoras” que não estão 

estatutariamente vinculadas. É, para além disso, nossa convicção de que uma situação de 
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inexistência de critérios fundamentados cria dificuldades intransponíveis para as referidas 

“Comissões Instaladoras”, provocando graves disparidades no relacionamento dos membros com 

a sua Ordem Profissional.  

 

Em primeiro lugar, não está realizado nenhum estudo sólido e fundamentado sobre o número 

mínimo de Arquitectos activos, que justifique o funcionamento dos serviços proporcionados por 

uma Secção. Isto é, definir um número mínimo de Arquitectos que viabilize a sustentabilidade 

funcional de uma Secção regional e não, como faz o ROFERLOA, confundir essa exigência com o 

“número mínimo de membros equivalente ao necessário para formalização de candidatura aos 

órgãos sociais da respectiva secção regional”. Confundindo o ROFERLOA com o Regulamento 

Eleitoral, dado que não faz mais do que transcrever as condições fixas e obrigatórias a qualquer lista 

proponente a eleições. 

 

Em segundo lugar, não realiza nenhum estudo de viabilidade e sustentabilidade económico-

financeiro que clarifique os membros e que permita inferir, com base em dados e factos objectivos 

e explícitos, as regras e objectivos da agregação e desagregação das Secções. O Anexo do 

ROFERLOA, não só nada diz sobre si próprio – pois não explica os dados usados, quais os critérios 

utilizados naqueles quadros e quais os cenários de agregação possíveis – como também nada diz 

sobre os custos de implementação de novas estruturas regionais e locais. Nem tão pouco são 

claros os dados usados e os que estão na base do cálculo levado a cabo para o estabelecimento de 

uma percentagem fixa de “3% sobre o valor das quotizações da OA”, criando assim um vazio nas 

condições económico-financeiras de viabilidade das secções e agregações. Não compreendendo 

este racional, não é possível dar-lhe um aval positivo. 

 

3. Não serve os propósitos da sua criação e gera situações regulamentares irregulares.  

a) O ROFERLOA deve explicitar as condições necessárias de agregação de Secções face ao 

incumprimento das exigências do nº3 do Art.º 88º, bem como as bases factuais e a tramitação que 

deve ser seguida para o respeitar. Assim como, não esclarece os mecanismos de desagregação;  
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b) A ausência de um estudo de viabilidade funcional das Secções não permite encontrar os termos 

correctos para a composição dos Conselhos Directivos Regionais. São assim inexplicados os 

valores-limite, de 3.000 e de 12.000 membros activos, sobretudo sabendo que este último número, 

não tem qualquer expectativa de realização a curto e médio prazos. Este aspecto, aliás, pode levar a 

pensar que se trata de uma forma de alterar o n.º1 do Art.º 28º do Estatuto, que impõe um limite 

de 9 eleitos e que no ROFERLOA se vê reduzido para 7 eleitos; 

c) Acrescenta de forma irregular ao EOA novas condições de criação e extinção de estruturas locais 

- alínea j) do Art.º 27º. Por um lado, acrescenta novas condições de criação, estatutariamente 

inexistentes (25% dos membros activos), por outro lado acrescenta outros órgãos directivos locais 

aos órgãos directivos regionais estatutariamente designados para a extinção das estruturas locais; 

d) O Art.º 5º do ROFERLOA torna-se absurdo, já que estabelece nos n.ºs 1 e 2 um conjunto de 

condições, para depois no n.º 3 as negar, sendo que essa negação é, sem qualquer critério de 

excepcionalidade, a possibilidade de arbitráriamente viabilizar estruturas regionais e locais em 

directa violação do Art.º 88º do EOA; 

f)  Para poder assegurar o financiamento arbitrário de Secções insustentáveis, permite a utilização 

do “protocolo de repartição de receitas de quotização”, não se regulamentando devidamente o 

recurso a esta possibilidade. Admitindo explicitamente, não respeitar quaisquer condições de 

viabilidade financeira impostas pelo EOA ou, em absurdo, por si mesmo; 

e) A inexistência de estudos de viabilidade da actual proposta do ROFERLOA, gera a delegação das 

suas próprias obrigações em “Comissões Instaladoras” que assim terão de assumir, sem quaisquer 

critérios e estudos anteriores, as responsabilidades do CDN;  

h) Cria uma situação irregular grave em confronto com o n.º 3 do Art.º 13º do Regime das 

Associações Públicas Profissionais ao estabelecer novas estruturas regionais e locais sem que no 

estatuto estas estejam especificadas na sua estrutura “bem como a sua organização e 

competências”. 

 

4. Uma Proposta financeiramente deficitária e insustentável 

A aprovação desta Proposta, nos termos actuais, gerará um défice anual superior a 235 mil euros, 

acrescido dos investimentos necessários para a instalação das novas Secções, delegações e 
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núcleos e criará uma situação insustentável, e insusceptível de ser revertida, em praticamente 

todas as Secções.  

 

Cumprir o Estatuto da OA sim, mas hipotecar o futuro não.  

 

A Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos tem uma situação financeira estável e 

equilibrada, mas enquanto estrutura regional tem a obrigação de olhar para as Secções que vierem 

a ser criadas com responsabilidade financeira. Tal como apresentado no Anexo do ROFERLOA, esta 

proposta é financeiramente deficitária desde o momento da sua criação para as Secções do 

Alentejo, do Algarve, Madeira e Açores. Apenas Lisboa e Vale do Tejo inverte o valor. O Conselho 

Directivo Regional do Sul não está disponível para, no final do presente mandato, gerar um encargo 

financeiro futuro desta dimensão, todos os anos, ano após ano.  

 

Por todos estes motivos aqui expostos, que partilhamos com os membros – e sem prejuízo de cada 

Arquitecto consultar a Proposta de ROFERLOA e demais documentação conexa – sugerimos que os 

membros participem neste processo e se manifestem contra a sua aprovação nos termos actuais.  

 

 

O Conselho Directivo Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos 


