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REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTRUTURAS REGIONAIS E LOCAIS [ROFERL]
O Grupo de trabalho ou Comissão de Redacção do Regulamento de Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais e Locais CRROFERL) aprovado em reunião plenária do CDN no dia 24-05-2017, foi informado no dia 9 de Novembro de 2017 que o Conselho Directivo
Nacional havia designado e aprovado na 14ª reunião plenária de 08-11-2017, como relator da Comissão do ROFERL o Arq. Daniel Fortuna
do Couto.
A Comissão tem reunido com alguma regularidade, tendo sido realizadas 5 reuniões em 2017 e outras 5 em 2018, nas quais o Conselho
Directivo Regional do Sul, tem apresentado trabalho de investigação nomeadamente na elaboração de mapas num estudo mais
aprofundado, propostas de regulamento, e um estudo de viabilidade das secções.
Para além do trabalho já realizado em 2017, o CDRS elaborou e enviou para a CR-ROFERL no dia 6 de Janeiro de 2018 dois mapas, um com
as delimitações actuais das secções regionais (Sul e Norte) no qual se adicionava o levantamento do número de membros activos e
suspensos por Distrito (01) e outro com uma proposta de delimitação das novas secções. (02). Nesse mesmo dia foi também enviado um
sumário da versão do ROFERL (03).
A proposta síntese do Regulamento de Organização e Funcionamento das Estruturas Regionais e Locais apresentada à Comissão considera
que as Delegações Regionais poderiam ter um papel preparatório das futuras Secções Regionais. Para tal a sua delimitação territorial seria
coincidente com a das secções propostas pelo ponto 3 do Artº 2º da Republicação do Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de julho – e.g. Delegação
do Centro, Delegação do Algarve, etc. – e poderia ter uma maior descentralização de poderes políticos, delegados pelas actuais secções
regionais. Por outro lado, os núcleos seriam as estruturas locais que coincidiriam com a delimitação das NUTS III, que como sabemos têm
sido as delimitações mais consistentes na ligação entre os aspectos estatísticos e a administração territorial e onde já foram aprovadas as
entidades intermunicipais [Comunidades Intermunicipais e Áreas Metropolitanas] pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
A intenção da proposta do CDRS é a aproximação das diversas estruturas regionais e locais da OA às delimitações geográficas usadas pela
administração directa e indirecta do Estado que é quem tutela o desenvolvimento regional, o ordenamento do território e cidades, as políticas
do ambiente, a gestão municipal e a gestão intermunicipal. Propunha-se assim a existência de maiores proximidades quer às Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional [CCDRs], quer às Comissões Inter Municipais [CIM] e às Areas Metropolitanas [AM].
No dia 8 de janeiro o CDRS propôs que fosse solicitada uma consulta externa para o desenvolvimento de uma anállise financeira de
sustentabilidade para as diversas secções e diversos cenários de agregações.
A 6ª reunião da CR do ROFERL ocorreu no dia 31 de janeiro de 2018 e a 8ª reunião a 11 de Abril do mesmo ano. No dia 9 de Abril o CDRS
enviou à CR-ROFERL uma nova proposta de Regulamento com base no anterior sumário [Ver quadro pág. 63].
No dia 09 de Junho foi enviado pelo Relator uma proposta de ROFERL na qual se subvertia por completo a delimitação da Secção Regional de
Lisboa e Vale do Tejo, designação adotada pelo Art.º 2º da Lei 113/2015 de 28 de Agosto que estabelece o Estatuto da Ordem dos
Arquitectos e se atribuia àquela Secção Regional a delimitação da actual Área Metropolitana de Lisboa. Defendemos em resposta de 10 de
Julho como na reunião da CR do ROFERL de 11 de Julho que as delimitações deveriam ser as que correspondem aos serviços
desconcentrados da administração local e em acordo com a delimitação territorial da própria designação geográfica e regional da Secção
Regional de Lisboa e Vale do Tejo [SRLVT]. Naquela reunião foi também apresentado um estudo de viabilidade financeira para cada uma das
cinco secções propostas a Sul, demonstrando não haver viabilidade financeira senão para a Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo e
consequentemente propondo a agregação das diversas secções. Com a organização e realização do 15º Congresso houve uma interrupção
dos trabalhos. No dia 4 de Dezembro o CDSRS fez chegar aos membros da Comissão de Redacção e ao Presidente da Assembleia de
Delegados, Arq. Avelino Oliveira, um documento de reflexão no qual se solicita uma posição política ou uma clarificação do Estatuto da OA,
sobre a delimitação geográfica da SRLVT. Nesse mesmo documento voltamos a insistir na necessidade de se fazer um estudo de viabilidade
financeira para todas as secções.
No dia 06 de Dezembro enviámos para o Presidente da Assembleia de Delegados o documento de análise financeira realizado pelo CDRS.
No dia 10 de Dezembro o Relator da CR-ROFERL enviou outra proposta do regulamento [versão 5] na qual se continuava a insistir em duas
opções de delimitação da Secção Regional de Lisboa e Vale do Tejo uma que respeita a designação e outra que a delimita a Área
Metropolitana de Lisboa.
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A última reunião da CR-ROFERL foi realizada no dia 11 de Dezembro no Porto. Lamentavelmente não houve tempo para a discussão do
trabalho apresentado pelo CDRN sobre a viabilidade económica das secções. Nesse documento, que complementa e confirma o documento
já enviado pelo CDRS, constata-se que só o peso do Conselho Directivo reduzido [Presidente, Vice-Presidente e 3 vogais] varia entre os 45% a
59% das receitas estruturais de uma hipotética Secção Regional Centro, sendo que para a SRN seria 18% e para a SRLVT de 13%. Faltando
ainda acrescentar àquele factor percentual as despesas com salários de funcionários, instalações, despesas correntes, fornecimento e
serviços externos, despesas de investimento, etc.
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