
 
 
Trav. do Carvalho, 21-25 
1249-003 Lisboa 
Tel.:  00351 21 324 11 10 
Fax:  00351 21 324 11 01 
cdn@ordemdosarquitectos.pt  
 
CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL      
 

 1 

 
Parecer da Ordem dos Arquitectos sobre a 

  
Proposta de revisão do decreto nº 73/37, de 28 de Fevereiro 

 
apresentada pelo IMOPPI e datada de 17 de Novembro 

 
 

 
1. Questões prévias 
A forma de que se vai revestir o procedimento legislativo decorrente desta proposta 
poderá ser a de decreto-lei ou proposta de lei. Recordamos que está pendente na 
Assembleia da República o projecto de lei nº 183/X, “Arquitectura – um direito dos 
cidadãos, um acto próprio dos arquitectos”, já aprovado na generalidade em Maio 
passado. 
Das duas, uma: ou o governo legisla, com base nesta proposta, sob a forma de decreto-
lei – mas então deverá a AR, em coerência com o que já votou, concluir a aprovação do 
projecto de lei nº 183/X, que mais não é que uma declaração de princípios em defesa da 
arquitectura e que remete para o governo a tarefa de regular as qualificações e 
responsabilidades de projectista e técnicos, ou será uma proposta de lei, mas então a 
Assembleia da República deverá apreciá-la em paralelo com o projecto de lei nº 183/X, 
como é corrente na prática parlamentar. 
Em qualquer dos casos, sublinhamos que deve concluir-se o processo legislativo aberto 
pelo projecto de lei nº 183/X. Mal seria se a primeira iniciativa legislativa de cidadãos 
ficasse na história parlamentar como um processo abortado. 
 
2. Considerações na generalidade 
 
2.1 Os loteamentos e o espaço público ficam de fora 
As reformas legislativas sucessivas em matéria de edificação, urbanização e 
ordenamento territorial conduziram à existência de dois regimes jurídicos distintos: 

- o RJUE ( Regime Jurídico da Urbanização e Edificação )1 que reúne num só 
regimes anteriormente separados ( obras particulares e loteamento ) 

 - O RJIGT ( Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial )2, que 
inclui o planeamento de pequena escala ( planos de urbanização e planos de 
pormenor ). 

Entre os dois regimes há uma fronteira, que inclui por exemplo os projectos de espaços 
públicos, não sujeitos a licenciamento mas de grande importância para a qualidade 
urbana e ambiental.  
Na qualificação dos autores de planos, cujo regime também está em revisão no âmbito 
do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, 
sempre prevaleceu o princípio da equipe de projecto. Esse princípio deve igualmente ser 
consagrado para as operações de loteamento e para os projectos de espaço público. 
                                                
1 Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho 
2 Decreto-lei n.º 389/99, de 22 de Setembro 
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Nenhuma destas matérias está abrangida pela proposta, embora a primeira seja 
claramente do âmbito do RJUE. 
A lacuna é tanto mais grave quanto se sabe que muitos dos males de que padece o nosso 
território começam exactamente nas operações de loteamento e no abandono a que tem 
estado votado o espaço público. 

 
2.2 O conceito de autor de projecto é ambíguo 
É preciso que fique claro de que falamos quando falamos de “projecto”. Não tendo o 
governo optado pela definição, por nós proposta, de projecto de arquitectura, nem tendo 
usado a expressão já existente na lei portuguesa de “projecto geral”, ficamos sem saber 
do que se trata. Ou estamos perante o resultado de uma concepção técnica que exige 
conhecimentos para fazer a caracterização estética, formal, funcional e construtiva de 
uma edificação; ou se trata de um qualquer conjunto de “peças escritas e desenhadas” 
para explicar uma obra que não carece de licenciamento municipal. No primeiro caso, 
temos de restringir a autoria de projectos aos profissionais habilitados com nível de 
formação não inferior a 4 ( actuais bacharéis, futuros licenciados ou equivalente). No 
segundo, profissionais com o nível 3 ( equivalente ao 12º ano ) poderão realizá-lo. 
Esta fronteira entre qualificações e responsabilidades tem de ser traçada com rigor. 
Como fez o Código do Direito de Autor e Direitos Conexos3, quando protegeu a autoria 
de obras de arquitectura, urbanismo ou design e não a reconheceu aos “colaboradores 
técnicos” ( agentes técnicos, desenhadores, construtores ou outros semelhantes). 
 
2.3 A ausência da certificação de projectos pode afectar todo o sistema de 
qualificação 
Houve já várias tentativas de alterar os regimes de qualificação dos autores de projecto. 
Na década de 90 chegou a ser publicado o decreto-lei nº 83/94, de 14 de Março, 
entretanto revogado, que previa a emissão de certificados de conformidade para os 
projectos, os quais permitiriam simplificar todo o processo de licenciamento. A ideia 
não vingou. Mas é pena que o novo regime proposto a ignore. Num tempo de 
desburocratização e implementação de plataformas tecnológicas, não se compreende 
que a certificação de projectos não seja um dos mecanismos a implementar para 
aumentar a qualidade e a responsabilidade, como aliás acontece noutros Estados 
Membros da UE. 
 
2.4 O projecto de execução é uma garantia indispensável 
Parece-nos difícil implementar o sistema de seguros proposto sem garantir, do lado dos 
projectistas, a exigência de apresentação de projectos de execução. Ninguém pode 
assegurar o cumprimento cabal de um projecto que não tenha sido desenvolvido até essa 
fase. E nenhuma seguradora pode sequer calcular riscos sem conhecer, em detalhe, os 
métodos construtivos, os materiais utilizados e os procedimentos envolvidos na 
execução de obra. De resto o seguro, só por si, não é sinónimo de qualidade. sem 
projecto de execução e sem certificação de projectos, perguntamo-nos como pode ser 
construído o sistema de seguros previsto. É como tentar fazer uma omeleta sem ovos. 

                                                
3 Decreto-lei nº 63/85, de 14 de Março e respectivas alterações 
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2.5 O dono de obra e o utilizador ficam de fora 
Estranha-se ainda que os direitos e deveres, incluindo a responsabilidade, quer do dono 
de obra, quer do utilizador, estejam ausentes da proposta. A equação das 
responsabilidades fica assim muito incompleta. A visão de que a presença de técnicos 
qualificados no processo resolverá tudo o que há para resolver é tecnocrática e redutora. 
Quer os donos de obra, quer os utilizadores finais, têm um papel importantíssimo a 
desempenhar na garantia de qualidade e na manutenção do edificado.  
Também nos parecem curtas as responsabilidades no que respeita às empresas de 
construção. A qualidade e a confiança no sector passam pela definição muito clara, em 
sede legal, dos seus deveres e das garantias a que devam estar obrigados perante os 
futuros utilizadores.  
 
3. Considerações na especialidade 
 
3.1 Terminologia 
 

• Em várias partes do texto há referências a “empresa”. Seria preferível usar a 
expressão “entidade”, que inclui empresas, empresários em nome individual ou 
sociedades comerciais sujeitas à lei pessoal portuguesa4.  

 
• A expressão “director técnico de obra”, embora já exista na legislação 

portuguesa, presta-se a confusões com a de “técnico de obra”. De facto, as 
atribuições deste “director técnico de obra” são de fiscalização em nome do 
dono de obra, enquanto a direcção efectiva da obra está atribuída ao “técnico do 
obra”, por parte da entidade executora. Era da maior conveniência usar termos 
que não se prestassem a qualquer confusão. 

 
3.2 Preâmbulo 

• Propomos a alteração do terceiro parágrafo da página 5 do Preâmbulo, 
substituindo: 

 
“Consagração e disciplina do dever de assistência técnica, a que ficam obrigados 
o coordenador de projecto e autores de projecto, quando necessária para 
assegurar a correcta execução do projecto elaborado ou solicitado pelos demais 
intervenientes na realização e fiscalização dos trabalhos de construção, bem 
como do seu funcionamento e da responsabilidade dos técnicos intervenientes 
pelo incumprimento;” 
 
 
 
 
 

                                                
4 Decreto lei nº 12/2004, de 9 de Janeiro, artigo 4º 
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por:  
 
“Consagração e disciplina da actividade de assistência técnica, a que têm direito 
e, simultaneamente, ficam obrigados os autores de projecto, a qual será 
partilhada com o coordenador do projecto, quando exista;” 

 
• O princípio da natureza aberta das qualificações aqui previsto e consagrado no 

artigo 28º, permitindo a alteração por portaria do quadro das habilitações, suscita 
algumas dúvidas. Há casos em que a função regulada só pode ser definida por 
diploma da Assembleia da República ( como é o caso dos actos próprios dos 
profissionais das associações profissionais públicas ). E há casos em que se trata 
de definir matérias meramente técnicas ou de conjuntura, para as quais a figura 
da portaria é adequada. Remetemos para o parecer jurídico em anexo. (Anexo 1) 

 
3.3 Articulado 
 
Artigo 2º 
Substituir a palavra “empresa” por “entidade”. O dono de obra pode contratar 
sucessivamente toscos, alvenarias, etc, a entidades autorizadas mas sem empresa 
constituída. 
 
Artigo 3º a) 
Substituir: 
“Assistência técnica à obra”, as informações, esclarecimentos e acompanhamento, 

preferencialmente de forma presencial, a prestar pelo coordenador e pelos autores do 

projecto ao director técnico da obra ou técnico de obra, sempre que estes, em 

cumprimento dos deveres que lhes incumbem, o solicitem ou quando se revele 

necessário, visando, designadamente, assegurar a correcta execução da obra, a 

conformidade da obra executada ao projecto e o cumprimento das normas legais e 

regulamentares aplicáveis; 

 
por:  
“Assistência técnica à obra”, as informações, esclarecimentos e acompanhamento, 
preferencialmente de forma presencial, a prestar pelos autores do projecto e pelo 
coordenador ao director técnico da obra ou técnico de obra, sempre que os primeiros 
julguem conveniente ou que os segundos, em cumprimento dos deveres que lhes 
incumbem, o solicitem, visando, designadamente, assegurar a correcta execução da 
obra, a conformidade da obra executada ao projecto e o cumprimento das normas legais 
e regulamentares aplicáveis; 
 
Artigo 3º b) 
Substituir: 
 
b) “Autor de projecto”, o técnico que elabora e subscreve, com autonomia, o 
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projecto, os projectos parcelares ou parte de projecto e subscreve as declarações e os 

termos de responsabilidade respectivos; 

 
por: 
 
b) “Autor de projecto”, o técnico que elabora e subscreve, com autonomia, o projecto 
geral, os projectos parcelares ou parte de projecto e subscreve as declarações e os 
termos de responsabilidade respectivos; 
 
Artigo 3º f) 
 Há uma grande confusão entre “edificação”, “edifício” ( art.º 9º ) e “outras edificações” 
( art.º 10º). Ou se define aqui o que são estes conceitos, ou se fundem os artigos 9º e 10º 
sob a mesma epígrafe ( projectos de edificações). 
 
Artigo 3º g) 
Substituir “empresa” por “entidade” 
 
Artigo 3º h) 
Cortar a palavra “interessado” ( dilui a responsabilidade do dono de obra) 
 
Artigo 3º j) 
Acrescentar, a seguir a caracterização, as palavras “estética, formal” 
 
Artigo 4º, nº 2 
Este número contraria o princípio do artigo 6º quanto à necessidade de os projectos 
deverem ser elaborados por arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros e 
engenheiros técnicos. Deve ser eliminado. 
 
Artigo 4º, nº 5 
Há sobreposição de tarefas entre o técnico de obra e o coordenador de obra, quando 
exista. Deve ser clarificado. 
 
Artigo 5º  
Substituir: 
 
A administração pública e os donos de obra pública devem dotar os seus quadros de 

funcionários e trabalhadores com habilitação ou formação suficiente e adequada para 

apreciar e analisar um projecto no âmbito de uma obra sujeita a licenciamento ou 

autorização administrativa, comunicação prévia ou concurso público, podendo 

recorrer a… 

 
por: 
 
A administração pública e os donos de obra pública devem dotar os seus quadros de 
funcionários e trabalhadores com habilitação ou formação adequada, não inferior à do 
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projectista da componente a analisar, para apreciar um projecto no âmbito de uma obra 
sujeita a licenciamento ou autorização administrativa, comunicação prévia ou concurso 
público, podendo recorrer a … 
 
Artigo 6º, nº 3  
Substituir:  
 
A elaboração de projecto por equipa de projecto, coordenador de projecto e autores de 

projecto, deve ser contratada por escrito, contendo a identificação dos técnicos e a 

especificação das funções que assumem e dos projectos que elaboram, sob pena de 

nulidade. 

 
Por: 
 
A elaboração de projecto por equipa de projecto, incluindo coordenador e autores de 
projecto, deve ser objecto de contrato, referindo a composição, em técnicos, que a 
integram de acordo com as funções que assumem e dos projectos que elaboram.  
 
( Nota:  a implicação de nulidade parece excessiva.) 
 
Artigo 6º, nº 4 
Substituir:  
 
A elaboração de projecto pode ser contratada, nomeadamente: 

a) A uma equipa de projecto, de forma global; 

b) Ao coordenador de projecto e aos autores de projecto, simultânea ou 

sucessivamente, pelo dono de obra; ou… 

 
por:  
 
O dono de obra poderá contratar a elaboração de projecto, nomeadamente: 
a) A uma equipa de projecto, ou entidade com existência jurídica, de forma global; 
b) Ao coordenador de projecto e aos autores de projecto, simultânea ou sucessivamente, 
pelo dono de obra; ou … 
  
Artigo 6º, nº 5 
Substituir:  
 
b) Quando o contrato seja celebrado com o coordenador de projecto, o mesmo deve 

conter a identificação completa dos autores de projecto que já tenham sido 

contratados, com indicação das respectivas funções e projectos para cuja elaboração 

foram contratados; 

c) Quando venham a ser contratados, posteriormente, outros autores de projecto pelo 

dono de obra, este deverá comunicar por escrito ao coordenador de projecto os 

elementos elencados na alínea anterior. 
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por:  
 
b) Quando o contrato seja celebrado com o coordenador de projecto, o mesmo deve 
conter a referência completa às componentes/especialidades incluídas no contrato, de 
acordo com os projectos cuja elaboração seja necessária; 
c) Quando venham a ser contratados autores de projecto, directamente pelo dono de 
obra, este deverá comunicar por escrito esse facto ao coordenador de projecto. 
 
Artigo 7º, nº 3 
 
A divisão de competências por valor de obra não se aplica aos arquitectos. Deve ser 
clarificado. 
 
Artigo 8º 
Substituir:  
 
d) Assegurar a harmonização entre as peças desenhadas e escritas necessárias à 

caracterização da obra, sem que se produza uma duplicidade de documentação, de 

modo a garantir as suas integridade e coerência, bem como a conformidade aos 

interesses do dono de obra; 

 
por:  
 
d) Assegurar a harmonização entre as peças desenhadas e escritas necessárias à 
caracterização da obra, de modo a garantir as suas integridade e coerência; 
 
Artigos 9º e 10º 
Devem ser fundidos ( ver proposta sobre o Artigo 3º f). 
 
Artigos 9º, nº 2 
Cortar a partir de “quando sejam complementares aos edifícios” 
 
Artigos 9º, nº3 e Artigos 10, nº 3 
Substituir a redacção actual por: 
 
Os projectos de espaços exteriores devem ser elaborados por equipas técnicas, que 
incluam arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros e engenheiros técnicos. 
 
( Nota: a definição da proposta excluiria todos os arquitectos do âmbito do projecto de 
espaço públicos. Seria o fim de iniciativas como o Programa POLIS, por exemplo. Não 
existe tal restrição em nenhum país europeu. )  
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Artigo 10º, nº 1 
 
Acrescentar as palavras “com formação ou” no início da expressão “com especialização 
adequada” 
 
Nota: na arquitectura não existe a prática de colégios de especialidade. 
 
Artigo 10º, nº 2 
 
Substituir “podem” por “devem”. 
 
Artigo 11º 
 
O artigo 11º devia ser todo simplificado, já que não se pode falar em projectos nestes 
casos. Bastaria por isso uma norma genérica, como: 
 
Podem ser elaborados por outros técnicos, para além dos previstos no artigo 6º, as peças 
escritas e desenhadas respeitantes a obras sujeitas a comunicação prévia, sem prejuízo 
da exigência, por lei especial, de outra qualificação adequada para o efeito. 
 
Artigo 12º epígrafe 
Mudar a epígrafe para “obrigações dos autores e coordenadores de projecto” 
 
Artigo 12º c) 
Substituir a palavra “certificar” por “garantir”. A menos que o objectivo seja exigir que 
esta obrigação se traduza num acto formal. Há que clarificar. 
 
Artigo 12º b) 
Cortar a palavra “todos” 
 
Artigo 16º b) 
Não se compreende a razão desta limitação.  
 
Artigo 16º c) 
Acrescentar no fim “e arquitectos”. 
 
Artigo 16º e) 
Os arquitectos não podem fiscalizar obras de edificação ( que não sabemos bem o que 
sejam ) e os agentes técnicos podem? Qual o fundamento para esta discriminação? Há 
algum preconceito contra os arquitectos? 
 
Artigo 18º 
Substituir a epígrafe por “fiscalização de obra pública” 
 
 



 
 
Trav. do Carvalho, 21-25 
1249-003 Lisboa 
Tel.:  00351 21 324 11 10 
Fax:  00351 21 324 11 01 
cdn@ordemdosarquitectos.pt  
 
CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL      
 

 9 

Artigo 24º nº 6 
A Ordem dos Arquitectos não tem representação no Conselho Consultivo do IMOPPI. 
Quem assegura a sua audição? 
 
Artigo 25º 
A redacção deste artigo colide com o proposto no projecto de lei nº 183/X. Aceitar-se-ia 
um alargamento do prazo de transição mas não um alargamento do âmbito dos técnicos 
abrangidos.  
O nº 5 da redacção proposta é inaceitável. Significaria prorrogar indefinidamente o 
regime que se pretende revogar. Admite-se que os técnicos que têm processos em mãos, 
pelos quais sejam responsáveis, os possam finalizar. Mais do que isso é eternizar o 
regime provisório do decreto 73/73.  
 
Artigo 27º 
O nível 4 não habilita para a elaboração de projectos de arquitectura. É preciso 
salvaguardar isto. Os actos próprios dos arquitectos só podem ser desempenhados por 
detentores de formação superior longa em arquitectura, inscritos na Ordem dos 
Arquitectos.  
 
Artigo 29º 
Parecer-nos-ia mais razoável, em vez deste sistema, recorrer à figura da Comissão de 
acompanhamento, como se fez no protocolo entre associações profissionais e entidades 
governamentais para efeitos de implementação da nova legislação sobre eficiência 
energética ( ver anexo 2 ) 
 
 
Conclusão 
A Ordem dos Arquitectos congratula-se com o empenhamento do Governo na resolução 
desta matéria, tantas vezes anunciada e sempre preterida. Estamos disponíveis para, no 
âmbito do projecto de lei nº 183/X e nos termos referidos neste parecer, procurar a 
convergência entre as disposições transitórias por nós propostas e as apresentadas pelo 
Governo.  
A Ordem deseja que este processo chegue tão rapidamente quanto possível ao seu 
termo, dada a importância de que ele se reveste, não apenas para a dignificação da 
arquitectura e dos arquitectos, mas para a valorização do nosso território e para a 
qualificação do nosso tecido edificado. Os principais beneficiários desta reforma serão, 
em última análise, os cidadãos. 
 
 
Lisboa, 22 de Novembro de 2006 
 
A Presidente da Ordem dos Arquitectos 
 
Helena Roseta 

 


