
 

FAQ . CRIAÇÃO DE NÚCLEO 

 

1. Quem poderá propor-se à criação de um Núcleo? 

 

Segundo o Artigo 1º - Criação e Competências das Normas de Criação e Eleições dos Núcleos 

”Podem ser constituídos Núcleos quando tal corresponda à vontade de 50% dos arquitectos com 

residência e/ou domicílio profissional na sua área territorial.” (…)  

(sublinhado nosso) 

Devemos fazer ainda a devida leitura dos artº 1º, n.º 1, art.º 3º n.º 1 e 4 e dos Pontos 4.1 e 4.2 e 6. do 

Capítulo II das Normas de Criação dos Núcleos da SRN.  

Não podemos esquecer que, segundo o regulamento de criação e funcionamento dos núcleos 

ainda que seja manifestada a vontade de constituição, seja por uma ou várias propostas, o 

Conselho Directivo Regional não está vinculado a acolhê-la, cabendo-lhe entre o momento da 

respectiva apresentação e o da convocação do acto eleitoral um momento de reflexão e decisão 

da conveniência e oportunidade da constituição do núcleo. 

 

2. Qual o enquadramento territorial válido para integrar a estrutura ou subscrever a criação 

de um Núcleo? 

 

“O art.º n.º 1º das Normas de Criação e Eleições dos Núcleos da Secção Regional do Norte 

estabelece que: “Podem ser constituídos Núcleos quando tal corresponda à vontade de 50% dos 

arquitectos com residência e/ou domicílio profissional na sua área territorial .” (…) 

(sublinhado nosso) 

Por sua vez o n.º 1 do art.º 3º dispõe: 

“ Sem prejuízo dos Núcleos já existentes à data da entrada em vigor das presentes Normas, a 

proposta de constituição de novos Núcleos deve ser subscrita por, pelo menos, 50% dos 

arquitectos com residência e/ou domicílio profissional na área territorial a abranger.”  

Ainda, o Ponto 1.1 do Capítulo segundo das referidas normas refere: 



“1.1. A Assembleia do Núcleo é composta pela totalidade dos arquitectos que à data da respectiva 

convocatória sejam membros de pleno direito da OA e tenham a sua residência registada, nos 

ficheiros da SRN, na área geográfica do respectivo núcleo. ” 

Em face do exposto e fazendo a devida analogia com o n.º 1 do art.º 23º e n.º 4º do art.º 32 do 

Estatuto, consideramos como morada para efeitos de núcleo a mesma morada que é considerada 

para efeitos de inscrição na Secção Regional. 

 

3. Quais as competências de um Núcleo? 

 

Na ausência de qualquer regulamentação no Estatuto que, apenas remete a competência da sua 

criação para as secções regionais, a resposta a esta questão encontra-se prevista no “preambulo” 

e no n.º 2 do art.º 1º das Normas de Criação dos Núcleos da SRN: 

“O artigo 32.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos prevê a existência de Delegações e Núcleos.  

Nos termos da referida disposição estatutária, os Núcleos são expressão da vontade de um 

conjunto de arquitectos de uma determinada área geográfica, que pretendam, de uma forma 

organizada, promover actividades que, por um lado, procurem dar resposta às suas necessidades 

específicas, e, por outro, potenciar experiências comuns, tudo com o objectivo de contribuir para 

um melhor desempenho da profissão no meio em que se inserem.”  

(…) 

“Sem prejuízo de outras que venham a ser propostas, poderão ser desenvolvidas no âmbito dos 

Núcleos actividades como acções de formação, conferências, exposições, mostras, e intervenções 

em situações relacionadas com questões profissionais específicas dos arquitectos abrangidos pelo 

Núcleo.” (…)  (sublinhado nosso) 

Atento o art.º 32º do Estatuto, devem submeter à apreciação da SRN qualquer questão que 

entendam não ser clara quanto a uma dada actividade que pretenda promover. 

 

4. Que documentos deverão acompanhar uma proposta de criação de Núcleo? 

 

Art.º 3º das Normas de Criação dos Núcleos, “(…) a) Programa de Actividades descriminado, com 

duração máxima de 3 anos; 



b) Indicação dos responsáveis pela sua execução, nos termos do número seguinte. (…)” (sublinhado 

nosso), além dos elementos exigidos no art.º 1º, n.º 1 quanto ao número de membros a propor a 

respectiva criação. 

 

5. No caso de existir mais do que uma proposta de criação de Núcleo, poderei assinar todas 

elas ou apenas uma?  

 

A intenção do disposto no art.º 32º do Estatuto da O.A. é a de permitir aos seus conselhos regionais 

criarem estruturas – núcleos e delegações -, dentro da sua circunscrição regional mas fora da área 

da localidade da sua sede. 

São estruturas, que têm por objectivo a aproximação da O.A. aos seus membros, dentro dos 

limites previstos no Estatuto.  

No caso da SRN foram criadas as Normas de Criação e Eleição dos Núcleos da Secção Regional do 

Norte, de modo a concretizar o disposto no art.º 32º do Estatuto. 

Atendendo à inexistência de uma norma específica que a possa esclarecer, o Conselho Directivo 

Regional Norte, atenta a omissão regulamentar, vem confirmar a hipótese de admitir que um 

mesmo membro subscreva várias propostas de criação de um núcleo desde que, cumprindo todas 

as propostas os requisitos previstos para a criação do respectivo núcleo, sejam posteriormente 

submetidas ao escrutínio dos membros através de um acto eleitoral. De facto as propostas de 

criação podem necessitar de ser concretizadas, completadas e esclarecidas junto dos membros 

para que estes compreendam o seu verdadeiro alcance quanto aos objectivos que pretendem 

atingir.  

O núcleo, enquanto estrutura local, não é mais do que um meio de descentralização dos órgãos 

regionais da Ordem dos Arquitectos. 

 

6. No caso de existir mais do que uma proposta de criação de Núcleo, qual o critério de 

selecção?  

 

Atendendo à resposta dada ao Ponto 5. e admitindo-se a possibilidade de um membro subscrever 

duas propostas de criação, cumprindo estes pressupostos previstos para o efeito no Estatuto e 



nas Normas de Criação e Eleição dos Núcleos da Secção Regional do Norte, deverá ser convocado 

o competente acto eleitoral para que os membros, que à data da respectiva convocatória sejam 

membros de pleno direito da OA e tenham a sua residência registada, nos ficheiros da SRN, na área 

geográfica do núcleo a criar, possam escolher a equipe que vai assumir a direcção do Núcleo. 

 

 

7. Quando será convocado o competente acto eleitoral, no caso de se conseguir reunir a 

vontade de 50% dos membros da região?  

 

Considerando o Ponto 6, após a entrega de uma primeira candidatura válida, serão considerados 

60 dias, findo esse prazo deverá ser convocado o competente acto eleitoral, que decorrerá 

conforme previsto para o efeito no Estatuto e nas Normas de Criação e Eleição dos Núcleos da 

Secção Regional do Norte, para que os membros possam escolher a equipa que vai assumir a 

direcção do Núcleo. 

 

8. Que órgão da OASRN tem competência da decisão e validação da criação e actividade do 

Núcleo? 

 

De acordo com o artigo 32º do Estatuto podem ser criadas delegações e núcleos. O seu n.º 4 

dispõe: “Podem ser constituídos núcleos quando corresponda à vontade de 50% dos arquitectos 

residentes na sua área territorial que, de acordo com o regulamento respectivo, apresentem ao 

conselho directivo regional o seu programa de actividade, com indicação da duração, orçamento e 

responsáveis pela sua execução.” (sublinhado nosso) 

O n.º 5 dispõe: “Compete ao conselho directivo regional verificar a conformidade da constituição e 

funcionamento dos núcleos com os estatutos e regulamento respectivo.” (sublinhado nosso) 

O art.º 2º das Normas de Criação dos Núcleos concretiza o que se encontra regulado no art.º 32º do 

Estatuto, verificando-se assim que compete ao Conselho Directivo Regional a competência da 

decisão e validação da criação e actividade do núcleo. 

 

 



9. Qual a diferença entre as Delegações e os Núcleos?  

 

Enquanto as Delegações, conforme prevê o art.º 32º do Estatuto da O.A. exercem competências 

delegadas pelo respectivo Conselho Directivo Regional, os núcleos têm uma actividade diferente, 

tendo por objectivo uma aproximação da O.A. aos seus membros de uma forma diversa, uma vez 

que não existe a delegação de competências. 

A delegação de competências permite que, no caso das delegações, existam actividades da 

competência do Conselho Directivo Regional que possam ser exercidas pela própria delegação. O 

mesmo já não acontece nos Núcleos, onde não está prevista a delegação de competências. No 

caso em concreto o Conselho Directivo Regional deverá avaliar os programas da constituição dos 

Núcleos e, avaliar se não existe alguma actividade prevista que seja da competência da Secção 

Regional. Este tipo de situação não deverá ser permitido porquanto não tem enquadramento 

estatutário. 

 

 

 

Porto, 10 de Outubro de 2014 

O Conselho Directivo Regional Norte 

 

 


