
PROPOSTA - criação de 2 novas secções regionais

Na área de intervenção da Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos
existem actualmente 6 Delegações e 3 Núcleos, estando em processo de
constituição mais 2 Núcleos.

O papel destas estruturas locais é reconhecido e, nos últimos meses, tem sido
objecto de uma profunda reflexão nomeadamente sobre as actuais normas de
enquadramento e competências das suas Direcções e Secretariados.

Este processo teve início já no mandato anterior e culminou com a Moção aprovada
no Congresso de Almada e com o Manifesto da Casa dos Cubos. Durante este
mandato foi apresentada uma Proposta de novas Normas, que foi objecto de
inúmeras reuniões com as Delegações e Núcleos, foi analisada pelo Conselho
Regional de Delegados, foi apreciada em Assembleia Regional e finalmente acabou
por ser consensualizada na reunião do Conselho Directivo Regional do Sul,
realizada no dia 5 de Maio de 2010, em que participaram representantes das
Direcções de Delegações.

De salientar que uma das propostas de alteração das actuais Normas, que não foi
objecto de qualquer oposição nas diversas sedes de debate, prende-se com a
criação de duas novas secções regionais, correspondendo à área das duas regiões
autónomas dos Açores e da Madeira. 

Nos termos do nº 1 do artigo 2º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, por
deliberação da Assembleia Geral podem ser criadas novas secções regionais
definindo o respectivo âmbito de competência regional. 

Nesse sentido, e nos termos do disposto na alínea i) do nº 8 do artigo 14º do
Estatuto da Ordem dos Arquitectos coloco à consideração da Assembleia Geral a
proposta de criação de 2 novas secções regionais com o seguinte âmbito territorial:

- Secção Regional dos Açores, com sede em Ponta Delgada e abrangendo a
área correspondente à Região Autónoma dos Açores;

- Secção Regional da Madeira, com sede no Funchal e abrangendo a área
correspondente à Região Autónoma da Madeira;

Junta-se quadro resumindo a situação destas 2 Delegações, bem como nota sobre o
regime financeiro, por nos parecer poder importar à decisão.

O Conselho Directivo Regional do Sul

10 de Maio de 2010



QUADRO RESUMO

Proposta de Secção Regional dos Açores 
- sede em Ponta Delgada e abrangendo a área correspondente à Região Autónoma dos
Açores

- Área de Intervenção – 2.653,13 km2
- Nº de concelhos - 19
- Nº de habitantes (censos 2001) – 241.763
- Nº arquitectos em Janeiro 2010 - 148
- Arquitectos / 100 km2 – 5,6
- Arquitectos / 1.000 habitantes – 0,61

Evolução do número dos arquitectos nos últimos anos (2003-2009 > 72,1 %):
2003 2005 2007 2009
  86  100  129  148

Regime financeiro actual – a Delegação dos Açores recebe actualmente uma
comparticipação da SRS para pagamento de despesas de funcionamento, instalações e
funcionários de 1.750 euros / mês.

1.750 euros x 12 meses = 21.000 euros
Passando a Secção Regional, e considerando genericamente o valor actual das quotas e a
comparticipação ao CDN, temos:

148 arquitectos x 190 euros = 28.120 euros
28.120 euros x 65 % = 18.278 euros

Proposta de Secção Regional da Madeira 
- sede no Funchal e abrangendo a área correspondente à Região Autónoma da Madeira;

- Área de Intervenção – 801,02 Km2
- Nº de concelhos - 11
- Nº de habitantes (censos 2001) – 245.011
- Nº arquitectos em Janeiro 2010 - 236
- Arquitectos / 100 km2 – 29,5
- Arquitectos / 1000 habitantes – 0,96

Evolução do número dos arquitectos nos últimos anos (2003-2009 > 72,3 %):
2003 2005 2007 2009
 137  152  203  236

Regime financeiro actual - a Delegação da Madeira recebe actualmente uma
comparticipação da SRS para pagamento de despesas de funcionamento, instalações e
funcionários de 1.500 euros /mês

1.500 euros x 12 meses = 18.000 euros
Passando a Secção Regional e considerando genericamente o valor actual das quotas e a
comparticipação ao CDN temos:

236 arquitectos x 190 euros = 46.740 euros
46.740 euros x 65 % = 30.381 euros


