
ACTA Nº 68

ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA

28 de Fevereiro de 2012

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e doze, teve lugar a Assembleia-Geral 
Extraordinária, que reuniu no Clube Literário do Porto, sito na Rua Nova da Alfândega, nº 22, no Porto, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um – Aprovação da Acta da Assembleia-Geral de 07.07.2011;

Ponto Dois – Plano de Actividades para 2012 – Informação;

Ponto Três – Discussão e Votação do Orçamento da Ordem dos Arquitectos para 2012.

A mesa foi constituída pelo Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Arquitecto Manuel Correia Fernandes e 
secretariada pelos Arquitectos Nuno Sampaio e Carla Cabral

Estando marcado o início da reunião para as vinte horas e trinta minutos, e por não haver quórum de metade dos 
membros inscritos, a Assembleia teve início, às vinte e uma horas e trinta minutos com cinquenta e dois 
membros presentes.

A Assembleia teve início com a leitura da convocatória e dos três pontos previstos pela Ordem de Trabalhos.

O Presidente da Mesa saudou os membros presentes e passou ao esclarecimento, que antes da Ordem de 
Trabalhos serão dados vinte minutos para os seguintes pontos:

1. Tempo inicial para informações;

2. Apresentação do Conselho Directivo Nacional, Arquitecto João Belo Rodeia.

O Presidente solicitou que as intervenções fossem apresentadas pelo nome e número de inscrição na OA.

Deu-se o início do tempo inicial para informações. 

Pediu a palavra o arquitecto Ricardo Ruivo nº 1950, para afirmar que na última Assembleia Geral a Plataforma 
Maldita Arquitectura solicitou a inclusão de um ponto na Ordem de Trabalhos. Ficaram à espera da convocatória 
em Dezembro, realizando-se apenas uma Assembleia Extraordinária em Novembro. Enviaram a proposta 
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através de carta registada com aviso de recepção, mas verificaram que não foi incluída na Ordem de Trabalhos 
desta Assembleia-Geral.

Tomou a palavra o Presidente da Mesa e referiu que não chegou à Mesa qualquer informação relativa a este 
assunto, mas que aceita a entrega da carta, caso o arquitecto Ricardo Ruivo a tenha trazido consigo. A Mesa 
referiu que se responsabilizará por tentar saber o que se passou e irá incluir o ponto da Ordem de Trabalhos.

Não havendo informações adicionais passou-se a palavra ao Presidente do Conselho Directivo Nacional, 
Arquitecto João Belo Rodeia.

O Presidente do CDN, referiu que é com muito gosto que está na Assembleia Geral no Porto e agradeceu a 
inclusão deste segundo ponto antes da Ordem de Trabalhos, que geralmente não é incluído nas Assembleias-
Gerais. 

O Presidente manifestou não ter memória de uma conjuntura tão difícil e grave. São conhecidas as razões da 
crise financeira e económica, assim como, as consequências que trazem à classe profissional dos Arquitectos. 
Esclareceu que a Ordem dos Arquitectos apostou sempre na abertura com os intervenientes governamentais, 
mas a mudança do ciclo político significou estarmos seis meses sem interlocução governamental. Passou então 
a explicar que em Agosto passado, foram feitos memorandos sectoriais e que houve uma tentativa de marcação 
de reuniões. Tem-se revelado muita morosidade com este novo ciclo político. Este não é um problema exclusivo 
da OA, pois tem-se reflectido igualmente nas outras Ordens profissionais. Frisou que a Ordem dos Arquitectos 
tem vindo a monitorizar a situação profissional no país tendo, como tal, desenvolvido os seguintes programas:

- Programa de emergência para os bens imóveis do Estado, com o objectivo de reanimar o mercado

- Programa de sustentabilidade e eficiência energética

- Programa que incide na área do comércio externo, com o objectivo de haver uma proposta mais clara na 
exportação de serviços e que a rede diplomática económica pudesse incidir sobre este assunto.

O Presidente do CDN enunciou ainda a aposta da Ordem dos Arquitectos, nas informações digitais, existindo 
actualmente mais informações disponíveis online, que vieram influenciar positivamente a prática profissional.

Referiu ainda a necessidade que a Ordem tem em assegurar a sua sustentabilidade, com objectivo de deixar 
uma herança melhor do que a que encontrou. As receitas extraordinárias têm vindo a cair estando este ano ao 
nível do ano de dois mil e seis. Manifestou a importância de monitorizar com todo o cuidado as despesas da 
Ordem dos Arquitectos.

Por fim esclareceu que o plano de emergência é constituído por 25 ambiciosas medidas, que têm o objectivo de 
minorar os efeitos da crise na profissão. A Ordem do Arquitectos irá organizar um fórum interno que permitirá 
um meio de reflecção para equacionar as medidas para o futuro.

O Presidente do Conselho Directivo Nacional concluiu a intervenção.

Tomou a palavra o Presidente da Mesa, permitindo aos membros intervenções adicionais.
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Pede a palavra a arquitecta Margarida Pinho nº16807, para esclarecer se a apresentação do Presidente era a 
apresentação do Orçamento.

Foi de imediato esclarecido que se tratava de uma apresentação do Presidente do Conselho Directivo Nacional.

A Arquitecta Cláudia Santos, nº 12653, solicitou esclarecimento em relação às questões apresentadas ao 
Governo, nomeadamente, porque não estava na Ordem de Trabalhos a reestruturação da Lei dos Solos.

O Arquitecto João Belo Rodeia esclareceu que esta discussão está prevista no plano, embora não se inclua 
nestas 25 medidas. A Ordem dos Arquitectos sabe que vai ser chamada a pronunciar-se sobre esta matéria. A 
Ordem considera o código de Edificação e Construção prioritário. Esclareceu que já foi enviada uma proposta 
para substituir legislação avulsa e para ser criado um grupo de trabalho para este fim.

Interveio o Arquitecto Manuel Correia Fernandes, referindo que não foi dado seguimento ao ponto Um da 
Ordem de Trabalhos. A Mesa propôs à consideração dos membros presentes se a acta podia ser votada no final 
do ponto Três, para não estar a interromper a Ordem de Trabalhos.

Uma vez que não houve oposições, deu-se a palavra ao Arquitecto Rafael Pereira, Tesoureiro do Conselho 
Directivo Nacional, para esclarecer o orçamento para dois mil e doze.

Passou a agradecer à Arquitecta Alexandra Pires e Arquitecta Joana Seixas Nunes, Tesoureiras das Secções 
Regionais, porque é a primeira vez, que o orçamento é apresentado tão cedo. Frisou ainda que este ano se tem, 
pela primeira vez, uma previsão de redução da receita, havendo uma diminuição da receita estrutural. Passando 
a breve introdução, passou-se à apresentação do Orçamento. 

Esclareceu que o Orçamento é feito por pressupostos. Em primeiro lugar, o orçamento é feito de acordo com os 
centros de actividades; em segundo, de acordo com uma expectativa rigorosa do valor das quotas a receber; e 
em terceiro, na Gestão da Ordem dos Arquitectos para reduzir 3% dos custos da estrutura;

Em seguida passou a explicar, que o fundo de reserva é uma poupança que a Ordem faz para imprevistos. 
Pretendem acabar com a conta caucionada, elaborada há dois mandatos e manter o valor da quota nos 190 
euros anuais. Foram apresentados gráficos que representam a redução da receita estrutural, justificada pela 
quebra nas admissões e na subida exponencial da suspensão das quotas dos membros. Em seguida, 
apresentou-se um quadro comparativo entre valores reais e valores orçamentados. O Arquitecto Rafael Pereira 
apresentou um gráfico síntese de como a receita e a despesa são distribuídas. O último gráfico apresentado fez 
um saldo entre os diferentes centros de apuramento. Conclui-se, que a maior parte dos centros de apuramento 
tem que ir buscar receita às receitas da estrutura, pois não é auto-sustentável. Cada centro de apuramento 
assume os seus próprios custos de pessoal. 

Por fim o Arquitecto Rafael Pereira concluiu que o orçamento previu a sustentabilidade da Ordem dos 
Arquitectos.

O Presidente da Mesa da Assembleia agradeceu a clareza da apresentação, como tem vindo a ser recorrente.
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O Presidente do CDN pediu a palavra para esclarecer que tem havido um debate sobre o facto do orçamento ser 
mais restritivo. Optou-se por uma monitorização trimestral para verificar se o orçamento tem desvios.

O Arquitecto Pedro Figueiredo nº 9620, referindo-se ao Anexo B, custos dos elementos do CDN, fez nota de que 
há uma diferença entre as senhas do Arquitecto João Belo Rodeia, que têm um grande aumento percentual.

Responde o Tesoureiro, esclarecendo que o valor estimado para o orçamento de 2011 estava subestimado e 
baseado no orçamento de 2010.

Esta diferença reflectiu-se nas horas do Presidente e dos restantes Vogais. O Arquitecto Rafael salientou que o 
Presidente do CDN tem a necessidade de representação, tendo uma presença Institucional para fazer cumprir 
os objectivos. A verba apresentada para 2011 estava subestimada, sendo esta, uma estimativa real.

O arquitecto João Belo Rodeia pede a palavra, agradeceu a pergunta, e esclareceu que a diferença tem maior 
expressão pelo facto de ter abdicado da remuneração.

Pede a palavra o Arquitecto Cristóvão Iken nº 4539. Em relação ao orçamento pretende fazer dois ou três 
comentários. Não tem dúvida de que o Orçamento está bem feito e sobre esta matéria não tem nada a 
acrescentar. Refere que reparou nas senhas de presença para outros, que não os órgãos directivos. No Estatuto 
está previsto que sejam apenas para os órgãos directivos. Frisou que este ponto deve ser esclarecido. Em 
seguida refere-se ao facto de se manter o valor da quota, pois acha que é um erro, não proceder ao aumento da 
inflação, para não dizer ao aumento real. É da opinião que a Ordem não deve estar em contenção, mas em alerta. 
Salienta que neste momento existe um plano ambicioso, mas não existe margem de manobra financeira para dar 
seguimento ao plano.

Interveio o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral, Arquitecto Manuel Correia Fernandes, solicitando uma 
resposta ao Presidente do Conselho Directivo.

O Arquitecto João Belo Rodeia, esclareceu que embora o orçamento esteja em contenção, a actividade da 
Ordem não está. Concorda, mas acha que estamos num momento muito difícil para os arquitectos. Politicamente 
e socialmente não é a altura oportuna para a implementar. 

Toma a palavra o Arquitecto Rafael Pereira esclarecendo que este ano existe maior investimento. A contenção é 
no sentido da prudência pois não se inflacionaram as receitas variáveis como a publicidade. Concentraram-se 
em actividades que acharam ser as mais importantes.

Interveio novamente o Arquitecto Cristóvão Iken respondendo que este é o momento possível e a boa 
oportunidade para implementar esta medida.

Pede a palavra a Arquitecta Cláudia Santos nº 12563. Deu os parabéns à apresentação do Orçamento e dando 
continuidade ao Presidente, acha por bem não haver aumento de quotas. Salienta que não entende o aumento 
de 60% dos cargos superiores, mantendo as restantes despesas dos funcionários.

Em resposta o Arquitecto Rafael Pereira esclarece que a remuneração dos Orgãos Sociais inclui pagamentos à 
Segurança Social, que não eram incluídas, mas agora obrigatórias por Lei. Esclarece ainda que há dois tipos de 
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receita. Os patrocínios e a publicidade pagam o boletim e o J.A. O boletim foi optimizado e tem actualmente um 
custo menor. A prudência e a contenção são ao nível da receita extraordinária.

O Presidente do CDN, informou que quando iniciaram os trabalhos há quatro anos, começaram a trabalhar em 
instrumentos financeiros fidedignos, na revisão do Regulamento de Deontologia e na estrutura de funcionários 
que fizesse face ao futuro. Afirma que há um desequilíbrio na estrutura dos funcionários e que não foi possível 
contratar pessoas novas nem rever o enquadramento do pessoal na Ordem dos Arquitectos. O que tem vindo a 
acontecer na prática é que os membros eleitos estão permanentemente a fazer o trabalho dos funcionários. 
Entende que poderíamos transferir esse valor para pagar aos funcionários, mas a verdade é que ainda não foi 
feito e não se faz de um dia para o outro.

Interveio novamente o Arquitecto Cristóvão Iken, para solicitar esclarecimento em relação à remuneração dos 
eleitos.

Toma novamente a palavra o Arquitecto Rafael Pereira explicando que a Ordem assumiu que estes membros 
não deviam trabalhar sem remuneração. Esta decisão tem um fundamento e um parecer jurídico.

Pede a palavra a Arquitecta Margarida Pinho nº 16807. Refere que a página nº 5 se relaciona com o problema que 
a Maldita Arquitectura tem vindo a levantar, nomeadamente quanto ao número de suspensões previstas. Este 
número é muito elevado. Mencionou que há muitos arquitectos que trabalham sem recibos e nunca receberam 
horas extraordinárias, salientando que a Ordem nunca fez nada sobre isto.

O Presidente do CDN, respondeu que estão preocupados e a monitorizar o número de suspensões. A Ordem 
dos Arquitectos oferece a oportunidade de suspensão, embora, muitas Ordens não o permitam. Esclareceu 
ainda, que a Ordem não é um Sindicato. Acompanha as questões contratuais, sejam empregadores ou a 
contrato. Salientou que a Ordem permite a denúncia das questões ilegais.

A Arquitecta Margarida Pinho refere que a questão não é se a Ordem é um Sindicato. Esclarece que enquanto 
associada, a Ordem não lhe serve de nada, caso não sejam discutidas as questões de empregadores e 
assalariados. 

O Arquitecto João Belo Rodeia, entende que a Ordem não esconde a crise na profissão. Não partilha da opinião 
de que temos arquitectos a mais, pois tem alertado para que a Ordem se prepare para o aumento de elementos.

Toma a palavra o Arquitecto José Pulido. Salientou que os ateliers se estão a portar indevidamente e é 
necessária acção, referindo que tem um processo há quatro anos por resolver. Completou a sua intervenção 
lembrando que há arquitectos que ganham menos do que alguns funcionários da OA.

Pede a palavra o Arquitecto Ricardo Ruivo, esclarecendo que antes de 2009 é que se podia fazer a suspensão 
da quota. Actualmente permite-se a suspensão da inscrição. Acrescentou ainda, que quem tem a inscrição 
suspensa, fica impedido de votar democraticamente dentro da Ordem. Parece-lhe evidente que quem suspende 
a inscrição se deve ao facto de a não poder pagar. Salienta que os pobres perdem a representatividade e estão a 
ser expulsos da democracia. Acrescentou ainda que o aumento das quotas não permitirá garantias. Afirmou que 
são precisas medidas no sentido de aumentar a capacidade financeira dos membros e motiva-los a pagar as 
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quotas. Entende que os membros não têm interesse em pagar as quotas, porque a Ordem não representa os 
problemas de muitos assalariados. Refere ainda o Regulamento de Deontologia, quanto ao trabalho que tem que 
ser contratualizado. Salienta que é incontornável que os arquitectos tenham que ganhar mais dinheiro. Entende 

que a OA tem que garantir o aumento dos rendimentos dos arquitectos referindo que a Ordem dos Arquitectos 
faz um trabalho de propaganda.

Interveio o Presidente da Mesa da Assembleia, Arquitecto Manuel Correia Fernandes, para afirmar que não foi 
apresentada nenhuma proposta ao ponto da Ordem de Trabalhos. Agradecia que o Arquitecto Ricardo Ruivo 
tomasse menos tempo.

A Arquitecta Paula Santos nº 3274, informa que faz parte do pelouro da profissão e salienta que todos os dias é 
lido o Diário da República de todo o país e denunciam-se os contratos ilegais. Salienta que é um serviço diário que 
prestam, assim como, um serviço jurídico e telefónico aos associados. Neste momento está a fazer-se um 
inquérito à profissão para termos a exacta noção do emprego na arquitectura, com o objectivo de haver um 
levantamento do estado actual da profissão.

Toma novamente a palavra o Arquitecto Cristóvão Iken afirmando que defende o pagamento à Ordem como um 
investimento. Por isso está disposto a pagar mais para ter maior investimento.

O Presidente do Conselho Directivo Regional Norte, Arquitecto José Fernando Gonçalves nº 3619, em resposta 
ao Arquitecto Pulido Valente refere que lhe respondeu pessoalmente, mas que o arquitecto não respondeu à 
carta. 

Respondeu o Arquitecto Pulido Valente para esclarecer que não estavam a falar do mesmo processo.

Toma novamente a palavra o Arquitecto José Fernando Gonçalves referindo que acha injusto que se questione o 
vencimento dos arquitectos que trabalham oito horas por dia, e que achem por bem, o trabalho sem 
remuneração.

O Arquitecto Avelino Oliveira referiu novamente o assunto já abordado anteriormente, pois parece-lhe indevido 
que o único ponto lucrativo seja a Admissão. Esclarece que este mandato é que defende mais os arquitectos. 
Tem havido um esforço enorme da OA em melhorar a nossa situação. 

Como associado, o Arquitecto Nuno Sampaio, pede a palavra, exercendo o seu direito de resposta à Arquitecta 
Margarida quando refere que a Ordem dos Arquitectos não defende os arquitectos assalariados e relembra que 
no mandato anterior conseguimos anular o D.L. 73/73, cujo trabalho representa em muito esta defesa. Frisou 
que esse trabalho foi feito sem que fossem cobrados honorários à Ordem, salientando que há trabalhos que se 
executaram de boa vontade e que hoje não são possíveis.

Em seguida questiona se com a monitorização trimestral, haverá orçamento rectificativo.

O Arquitecto Daniel Couto, afirmou que concorda em pagar mais e ter mais retorno. No entanto, não aceita que 
haja tal aumento com as despesas, referindo que estamos perante um problema moral.
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Toma a palavra o arquitecto Vicente Roque, congratulando a boa execução e transparência dos documentos, que 
permitem a discussão realista dos assuntos. Em relação ao plano de actividades, há uma prioridade dada ao 
trabalho quando há falta de encomenda. Afirma que se revê nas opções do Orçamento. Esclarece que fez uma 

declaração de interesse, sendo membro do CDN. Salientou que o valor que se recebe à hora está congelado e há 
um valor e horas máximas. As senhas são pagamentos efectivos em trabalho de dias. Refere que embora lhe 
custe o pagamento das quotas, que concorda com o seu aumento. Acrescentou que a Ordem dos Arquitectos 
fez parte de um Workshop relativo à lei dos solos, do qual surgiu um trabalho feito com propostas concretas. 
Concluiu afirmando que existe um desconhecimento geral do trabalho do CDN. Salientou a necessidade de uma 
tabela mínima para não descer os honorários a um ponto de insustentabilidade. Entende que devemos olhar de 
uma forma corporativa e ver o que podemos fazer ao nosso alcance. 

Pede a palavra o Arquitecto Ricardo que concorda com a afirmação pois o mercado não se auto-regula e precisa 
de regulação. Afirmou que é a favor do aumento das quotas e contra o aumento da despesa. Questiona se foi 
discutida ou ponderada a possibilidade das quotas variáveis. Num segundo ponto propõe que seja retido o lucro 
da admissão, pois considera o lucro através da admissão absolutamente imoral. 

Toma a palavra o arquitecto José Carlos Gonçalves. Afirmou que considera o orçamento transparente. A época é 
de crise e devemos repensar os temas da Ordem e da Arquitectura. É da opinião que a Ordem seja mais 
ambiciosa, e acha que o orçamento deve ser mais criativo. Afirma concordar com o proporcionar das quotas aos 
rendimentos. 

Uma vez que não se verificaram mais pedidos de intervenção, tomou a palavra o Presidente Arquitecto João 
Belo Rodeia, agradecendo todas as intervenções. Salientou que um orçamento é um instrumento político. Este 
orçamento é directo, claro e honesto. Este orçamento é suficientemente claro para se poder estar aqui a discutir 
estes assuntos. 

Acrescentou que acompanha o facto de os arquitectos serem mal pagos e que estão a fazer um trabalho de 
alterar a imposição de não poder haver uma tabela de honorários. Voltou a salientar a clareza do Orçamento e 
que o aumento da despesa se deve aos pagamentos à Segurança Social. Por fim concluiu que o apresentado no 
Orçamento não é perfeito, mas é uma previsão que assumem poder ter omissões. 

Tomou a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral que conduziu o processo de votação do Orçamento. 
Não houve propostas de alteração ao Orçamento. Foi aprovado com trinta e nove votos a favor, onze votos 
contra e duas abstenções.

Segue-se o ponto Um da Ordem de Trabalhos, a aprovação da Acta da Assembleia-Geral de sete de Julho de 
dois mil e onze.

O Presidente da Mesa da Assembleia propôs a dispensa da leitura da acta. Uma vez que não houve oposições 
segue-se a votação da acta que é aprovada com trinta e um votos a favor, dezasseis abstenções e nenhum voto 
contra. 
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O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu como concluída a Ordem de Trabalhos, agradecendo a 
participação viva e activa da Assembleia e disponibilizou-se para receber propostas dos membros, desde que se 
cumpram os procedimentos legais. 

Passou a informar que ainda hoje se reuniu a Comissão Organizadora do Congresso, fazendo um apelo aos 
temas e ideias que os membros gostassem de ver no Congresso.

O Presidente da Mesa, em seu nome e desta, agradeceu ao Arquitecto Rafael Pereira, ao CDN, Conselhos 
Regionais a participação e deu por encerrada a sessão. 

O Presidente, 

O Secretário,
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