
A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre Arquitectos inscritos 
na Ordem dos Arquitectos e a informação nela contida é prestada de forma geral 
e abstracta, não devendo servir de base para qualquer tomada de decisão 
sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. 
O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzido, noto ou em parte, 
sem a expressa autorização do autor. 

Sete brevíssimas notas sobre o regime jurídico que estabelece a qualificação
profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição
de projectos, pela fiscalização de obra e pela direcção de obra 
(Revoga o Decreto 73/73)

1. Considerações preliminares
Solicitou-me a Ordem dos Arquitectos que apresentasse breves notas sobre um comentário elaborado
pelo subscritor à Lei n.º 31/2009 que aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação profissional
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela fiscalização de obra e
pela direcção de obra .

A necessidade de revogar o Decreto n.º 73/73 levou a que um vasto conjunto de cidadãos, pela primeira
vez na história da democracia portuguesa, exercesse o direito de iniciativa legislativa – o projecto-lei n.º
183/X, em cujo teor se previa que «a elaboração, subscrição e apreciação de projectos de arquitectura

compete exclusivamente a arquitectos, validamente inscritos na respectiva Ordem profissional ou

portadores de declaração emitida nos termos do artigo 12.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 14/90, de 8 de

Janeiro». À citada iniciativa, juntar-se-ia o Governo com a proposta de lei n.º 116/X, a qual visava regular
a qualificação profissional dos técnicos responsáveis por elaborar e subscrever projectos, pela
fiscalização de obras e sua direcção.

Mais ambiciosa nos seus objectivos esta iniciativa alargaria o campo de interesses colectivos em jogo,
muitos deles, conflituosos entre si. Era de esperar esta iniciativa governamental de carácter mais
abrangente, já que, seria inoportuno legislar apenas para o âmbito da arquitectura na matéria referente à
elaboração de projecto e deixar de fora outras matérias cuja regulamentação urgia, fazendo ainda que
outras ordens e associações profissionais não perdessem a oportunidade de contribuir com as suas
sugestões..

2. Objecto e âmbito de aplicação
São várias as inovações previstas no diploma legal em análise.

Em primeiro lugar, pode afirmar-se que a inovação primordial é a de que apenas os técnicos com as
habilitações e requisitos previstos nesta lei passam a poder licitamente elaborar e subscrever projectos
de obras, a dirigir tecnicamente obras e a efectuar a sua fiscalização, quer se encontrem ou não
profissionalmente integrados em empresas ou outras entidades.



Por conseguinte e em segundo lugar resulta que a nova lei possui um âmbito material de aplicação bem
mais extenso por comparação com o Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro. 

Se este cuidava da qualificação técnica dos autores dos projectos de certas e determinadas obras, já o
novo regime vem dispor também sobre fiscalização e direcção de obras, apreciação, contratação e
coordenação de projectos, além de conter normas relativas à responsabilidade civil por danos imputados
a estas actividades. 

E, se no Decreto 73/73 o determinante era o projecto, e apenas de obras particulares sujeitas a
licenciamento municipal (o que, progressivamente, se alargou a outras formas de controlo municipal com
a revogação do Decreto-Lei n.º 166/70, de 15 de Abril), a nova lei cuida da generalidade dos projectos de
operações urbanísticas (artigo 2.º, n.º 1, alínea a)) e das obras públicas (alínea b))1. 

E m terceiro lugar, assiste-se a um novo enunciado dos projectos. O Decreto n.º 73/73 referia-se (a) a
projectos de obras; (b) estudos de urbanização; (c) projectos de loteamentos; (d) projectos de infra-
estruturas; (e) projectos de edifícios qualificados ou (f) correntes e sem exigências especiais (até quatro
pisos e 800 m²); (g) projectos de estruturas qualificadas ou (h) de estruturas simples; (i) projectos de
instalações especiais e equipamentos; (j) projectos de abastecimento de água e esgotos e (k) outros
projectos das especialidades. 

As categorias de projectos, numa primeira leitura do texto do novo diploma legal, resumem-se agora a
três: (1) de arquitectura, (2) de engenharia e (3) de paisagismo. Um deles, será o projecto ordenador
(artigo 3.º, alínea o)) chamado a desempenhar no sistema uma função dinâmica, orientada para
assegurar a convergência e compatibilidade dos diversos projectos em torno daquele que se relaciona
com a natureza e função da obra. Contudo, só aparentemente existem estes três projectos, conforme
veremos infra. 

Da coordenação entre todos os projectos, resulta o projecto em sentido amplo, elaborado em equipa
(artigo 6.º, n.º 1), isto é, «o conjunto coordenado de documentos escritos e desenhados, integrando o

projecto ordenador e demais projectos, que definem e caracterizam a concepção funcional, estética e

construtiva de uma obra, bem como a sua inequívoca interpretação por parte das entidades

intervenientes na sua execução» (artigo 3.º, alínea n)).

E m quarto lugar, note-se que a nova lei disciplina a qualificação, não só dos autores de projectos de
obras (de edificação, urbanização e demolição), como também dos projectos de outras operações
urbanísticas. Em bom rigor, haverá projectos de operações urbanísticas que não são de obras em sentido
próprio: a utilização dos solos ou suas edificações (artigo 2.º, alínea j), do RJUE) e os trabalhos de
remodelação de terrenos (alínea l).

1 Por obra pública entenda-se toda a que for lançada por entidade sujeita ao Código dos Contratos Públicos.



Também fazendo parte do âmbito de aplicação do presente diploma encontram-se, os projectos de
operações de loteamento, cuja autoria continua a ser qualificada no Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de
Novembro2. 

Em quinto lugar, dando satisfação às exigências do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação3, em
particular da versão resultante da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, e por se regularem as obras
públicas, surgem tratados outros operadores para além dos autores do projecto: (1) o coordenador de
projecto, (2) o dono da obra, (3) o director da obra e (4) o director de fiscalização da obra. 

E m sexto lugar, o novo diploma veio corresponder a uma aspiração da comunidade em ordem a uma
melhor qualificação profissional dos diversos agentes, aspiração essa que se converteu numa exigência
que a Assembleia da República há muito assumira na Resolução n.º 52/2003, de 11 de Junho.

3. Projecto

3.1. Caracterização
De acordo com o disposto no artigo 3.º, alínea n), a noção de “projecto” corresponde ao “conjunto

coordenado de documentos escritos e desenhados, integrando o projecto ordenador e demais projectos,

que definem e caracterizam a concepção funcional, estética e construtiva de uma obra, bem como a sua

inequívoca interpretação por parte das entidades intervenientes na sua execução”.
O “projecto ordenador”, como melhor se verá, mais não representa do que o estatuto que um dos
projectos adquire em função da natureza e características da obra.
Pode-se, assim, retirar da definição de “Projecto” que:

a. O “Projecto” é formulado no seu âmbito mais lato, de modo a que a sua definição sirva os
distintos objectos disciplinares dos diferentes profissionais/técnicos, nomeadamente arquitecto
e/ou engenheiro;

b. O “Projecto” é entendido como concepção, ou seja, como "conjunto coordenado de documentos"
que antecipa e previamente caracteriza a obra, mas que com ela não se confunde, o que  quer
dizer que não é um projecto de construção civil, mas um projecto para a construção civil.

c. O “Projecto” é entendido como o encontro de diversos profissionais, dado que o “conjunto de

documentos" necessários para a execução de uma obra tem origens profissionais/técnicas
distintas; quer isto dizer: o Projecto é constituído pelo encontro dos distintos projectos dos
profissionais intervenientes;

d. Entre os vários projectos envolvidos há um que assume a função de “projecto ordenador”;
e. O “Projecto” é entendido como síntese multidisciplinar, pois exige não apenas o encontro dos

diferentes projectos dos distintos profissionais/técnicos intervenientes, mas a coordenação
destes mesmos projectos em coisa una (o Projecto), de modo a que seja inequívoca a
interpretação por parte das entidades intervenientes na sua execução.

2 (por força do artigo 28º, n.º 3 da Lei da Qualificação é apenas parcialmente revogado o artigo 4.º, n.º 3 e n.º 4).  
3 Cuja versão originária remonta ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.  



3.2. Qualificações profissionais
Como veremos de seguida, a ”Lei da Qualificação” cuida de especificar quanto a cada uma das
profissões envolvidas os seus actos próprios – reservados e exclusivos. Com esta distinção pretende-
se agrupar os actos que só determinado profissional pode praticar (exclusivos) e os actos em que
necessariamente tem de tomar parte, embora em conjunto com terceiros (reservados).Trataremos de
analisar o que diz respeito apenas  aos arquitectos.

3.2.1. Arquitectos
Como não poderia deixar de ser, aos arquitectos e só aos arquitectos, cumpre fazer e assinar projectos
de arquitectura, tanto de obras particulares como de obras públicas (artigo 10.º, n.º 2).

Tratava-se de acto próprio da profissão de arquitecto, encontrando-se definido no artigo 42.º, n.º 3, do
Estatuto da Ordem dos Arquitectos.4 Tratava-se de acto próprio porque, embora confiado a arquitectos,
podia, em muitos casos, ser praticado por terceiros. É doravante um acto próprio exclusivo.

Importa recordar que no artigo 42.º, n.º 4, do Estatuto da Ordem dos Arquitectos se demarca o conceito
de acto reservado em contraponto ao conceito genérico de acto próprio da profissão, descrito no n.º 3 do
mesmo artigo. Com efeito, ali se determina ser obrigatória a intervenção do arquitecto na elaboração de
projectos de arquitectura, mas de modo algum se lhe reserva a autoria a título individual nem se impõe
como necessária uma equipa de autores, todos eles arquitectos. Deve entender-se como acto próprio
reservado aquele que exige a intervenção – não exclusiva, porém – de arquitecto.

O arquitecto, no seu mister, é, de futuro, associado com maior responsabilidade a tarefas fundamentais
do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais, como sejam as de:

a. prover ao direito a uma «habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e conforto
e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar »(artigo 65.º, n.º 1, da Constituição),

b. orientar «uma correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-
económico e a valorização da paisagem» (artigo 66.º, n.º 2, alínea b)),  

c. promover «a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano
arquitectónico e da protecção das zonas históricas» (artigo 66.º, n.º 2, alínea e)), 

d. promover «a salvaguarda e a valorização do património cultural, tornando-o elemento vivificador
da identidade cultural comum» (artigo 78.º, n.º 2, alínea c)).

Embora o princípio seja o da constituição de uma equipa de projecto (artigo 10.º, n.º 1), salvaguarda-se a
autonomia do projecto de arquitectura, cuja elaboração é reservada a um arquitecto validamente inscrito
na Ordem dos Arquitectos (artigo 10.º, n.º 2). 

4 Dispõe o artigo 42.º, n.º 3 do Estatuto da Ordem dos Arquitectos que “os actos próprios da profissão de arquitecto
consubstanciam-se em estudos, projectos, planos e actividades de consultoria, gestão e direcção de obras, planificação e
coordenação e avaliação reportadas ao domínio da arquitectura, o qual abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e
desenho espacial da vida da população, visando a integração harmoniosa das actividades humanas no território, a valorização
do património construído e do ambiente”.



Perde algum sentido a reserva compreendida no Decreto-Lei n.º 205/88, de 16 de Junho, obrigando a que
os projectos de arquitectura «referentes a obras a realizar nos bens imóveis classificados ou em vias de

classificação e das zonas do território nacional correspondentes às zonas especiais de protecção» sejam
subscritos por arquitectos (artigo 1.º e artigo 3.º), porquanto todos os projectos de arquitectura têm
futuramente de ser praticados e subscritos por arquitectos.

Importa, contudo, não esquecer que as obras ou outras intervenções de conservação ou de alteração
supostamente isentas de controlo municipal prévio (artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) e b) do RJUE) nem por
isso se encontram eximidas de autorização pelo IGESPAR, IP (ou da autoridade regional ou municipal se a
classificação resultar das suas atribuições) se localizadas em bens classificados, em vias de classificação
(artigo 45.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro) ou zonas de protecção - gerais ou especiais (artigo
43.º, n.º 4). E os respectivos projectos «referentes a obras de recuperação, conservação, adaptação ou
alteração» são da responsabilidade de arquitecto (artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 205/88, de 16 de Junho). E
o mesmo vale para as obras qualificadas como de escassa relevância urbanística (artigo 6.º-A, do RJUE).

Não vale, pois, pretender desqualificar os projectos para obras de conservação ou de alteração isentas,
tomando apenas o artigo 11.º, para as confiar a outros técnicos qualificados, sempre que imperativos de
património cultural classificado obriguem à autoria de projecto por arquitecto. E o mesmo se diga, mutatis

mutandis, do relatório prévio que tem de acompanhar pedido de informação prévia, de licença ou de
consulta para obras ou intervenções em bens culturais imóveis (artigos 13.º e 14.º do Decreto-Lei n.º
140/2009, de 16 de Junho).

Reservada também, em absoluto, permanece a elaboração do projecto de loteamento em zona de
protecção a edifícios classificados, contanto que a área disponha de plano de urbanização ou de plano de
pormenor (artigo 4.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro). Poderiam suscitar-se dúvidas
por não se tratar, em bom rigor, de um projecto de arquitectura e porque o loteamento, como se disse, é
uma operação urbanística formal, mas não material. Conservada a aplicação, embora parcial, do artigo
4.º do Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, há um ponto de apoio mais seguro.

3.3. Projecto ordenador
O novo regime da qualificação define “Projecto ordenador”, como «aquele que define as características

impostas pela função da obra e que é matriz dos demais projectos que o condicionam e por ele são

condicionados» (artigo 3.º, alínea o)).

Como facilmente se pode constatar, a similitude de tal conceito é evidente com a de Projecto Geral,
constante da Portaria MOP de 1972 que aprova as “INSTRUÇÕES PARA O CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OBRAS

PÚBLICAS”. 
Dispunha a dita Portaria sobre a definição de Projecto Geral nos termos seguintes: «projecto que define

as características impostas pela função específica da obra e no qual se integram os demais projectos que



o condicionam e por ele são condicionados». 
Comparando uma e outra definições, vê-se que além da substituição da expressão “Geral” por
“Ordenador” há outra alteração que importa reter: a supressão da expressão «no qual se integram os

demais».

A supressão teve em vista, claramente, mais do que manter a autonomia dos vários projectos, evitar a
subalternização dos projectos de especialidades, pois poderia persistir o entendimento de que o projecto
de arquitectura seria sempre o dominante ou o “ordenador”. Não o entendemos (e nunca o entendemos)
assim. Senão vejamos:

Em qualquer “Projecto”, entendido como conjunto coordenado de documentos, ou seja, como síntese dos
diferentes projectos dos distintos profissionais/técnicos intervenientes, existe sempre um que é matriz dos
demais, pois é a partir dele que decorre a concepção/execução dos demais projectos.

Quer isto dizer que há sempre um projecto que é ordenador – seja ele de arquitectura (um projecto de
edifício de habitação) ou de engenharia civil (um projecto de túnel) ou de paisagismo (um projecto de
jardim) – que, enquanto matriz, promove a compatibilidade dos outros projectos necessários à plena
definição e caracterização da obra. Por isso se diz que os demais condicionam o projecto ordenador (no
sentido que têm de nele se rever) e que por ele são condicionados (no sentido que o têm de o respeitar
como matriz). 

Obviamente, o projecto ordenador «é o que define as características impostas pela função específica da

obra». Ou seja, quando a obra é de arquitectura, o projecto ordenador é o de arquitectura; quando a obra
é de engenharia Civil, o projecto ordenador é o de engenharia Civil e quando a obra é de paisagismo, o
projecto ordenador é o de paisagismo.

Ora, a introdução de tal conceito “Projecto Ordenador” clarifica, desde logo, o processo de Projecto, não
deixando margem de dúvida quanto ao papel recíproco dos diversos projectos necessários à plena
definição e caracterização da obra. Ao clarificar o processo de Projecto e o papel dos diversos projectos
necessários à plena definição e caracterização da obra, esclarece-se o papel recíproco dos distintos
profissionais/técnicos envolvidos, evitando constrangimentos ou desencontros que poderiam pôr em
causa a eficácia do Projecto.

Note-se que, perante a opção do legislador de definir “projecto” como conceito que abrange todos os
projectos, conjugada com a opção de obrigar a que a actividade de projecto se faça em equipa, torna-se
evidente a necessidade de distinguir “em face da natureza da obra” qual o projecto e, por consequência,
o técnico que pode assumir a tarefa coordenadora. E tanto existe essa necessidade, que o legislador nas
obras designadas por obras de “engenharia civil”, não só garantiu que a equipa de projecto fosse
constituída predominantemente por engenheiros (artigo 10.º, n.º 5), como ainda garantiu que o
coordenador fosse obrigatoriamente um engenheiro (artigo 8.º, n.º 3).



Tais elementos normativos relevam para a interpretação (por argumento a contrario sensu) de que,
embora no contrato de constituição da equipa projectista se possa (a nosso ver, se deva) identificar qual
dos projectos envolvidos assume a função de Projecto Ordenador, a verdade é que se mostra imperativo
considerar um dos projectos de engenharia nas obras identificadas no artigo 8.º, n.º 4, como sendo o
projecto ordenador, assim como não poderá deixar de se concluir que, nas restantes obras, o projecto
ordenador será o de arquitectura ou, quando necessário (face à natureza da obra), o de paisagismo.  

Engenharia, arquitectura e paisagismo não devem confundir-se, verificando-se em face da função da obra
e do disposto nos artigos 10.º n.º 5 e 8.º n.º 4 qual dos três deve adquirir a função de “ordenador”.

É determinante, ainda, registar que o Projecto de Arquitectura tem as suas características/componentes
identificadas no RJUE e respectiva Portaria regulamentadora – Portaria n.º 232/2008 5. Ora, recenseada
tal Portaria que especifica os elementos escritos e desenhados que o projecto de arquitectura
necessariamente tem que conter, fácil se torna concluir que o projecto de arquitectura é a matriz dos
demais projectos. A isto acresce a circunstância de o projecto de arquitectura (ao nível do licenciamento)
ser o primeiro a ser apreciado (artigo 20.º, n.º 1, do RJUE) o que leva a que os demais projectos
naturalmente se compatibilizem até ao limite das regras da arte.

Se atendermos a uma interpretação sistemática, quer da presente Lei, quer do disposto no RJUE e
respectivas portarias regulamentadoras, não será difícil identificar que o projecto ordenador recai num
dos projectos de engenharia, para as obras enunciadas no artigo 8.º, n.º 4, e, sendo caso disso, no
projecto de paisagismo, para as operações de fins não exclusivamente agrícolas, pecuárias, florestais ou
minerais que procedam, sem obras nem loteamento, à remodelação de terrenos ou arranjos exteriores, e
no projecto de arquitectura para os demais casos.

Clarificada agora a noção de “projecto ordenador” e por contraponto à noção de “projecto” estamos em
condições de concluir que este último é o resultado que se pretende atingir («sua inequívoca

interpretação por parte das entidades intervenientes na sua execução»), apresentando-se como termo
estável de um processo. Já o “Projecto Ordenador”, fazendo parte do “projecto” tem uma função dinâmica
na actividade de projectar, a qual se revela nas suas várias fases consagradas na Portaria n.º 701-H/2008
de 29 de Julho (estudo prévio, anteprojecto, projecto de Licenciamento, projecto de Execução).

3.5. Equipa de projecto
3.5.1. Caracterização
Perante a realidade inquestionável de que existe, por um lado, um conjunto de projectos, com autonomia,
que concorrem para um resultado final («projecto que permita a inequívoca interpretação por parte das

entidades intervenientes na sua execução» e, por outro, um conjunto de técnicos imprescindíveis à
obtenção de tal resultado, veio a presente lei consagrar a obrigação da constituição de uma equipa
multidisciplinar para a elaboração do projecto (artigo 10.º, n.º 1).

5   Diplomas que não sofrem alterações com a entrada em vigor da nova lei.  



Neste sentido, determina-se que os projectos referidos no artigo 2.º, n.º 1 devem ser elaborados «em

equipa de projecto, por arquitectos, engenheiros, engenheiros técnicos e, sempre que necessário,

arquitectos paisagistas, com qualificação adequada à natureza do projecto em causa, sem prejuízo de

outros técnicos a quem seja reconhecida, por lei especial, habilitação para elaborar projecto».

A regra será, pois, a de que, na elaboração de qualquer projecto de qualquer obra e operação previstas
artigo 2.º, n.º 1, do mencionado diploma legal, deverá sempre intervir um arquitecto e um engenheiro ou
engenheiro Técnico, em equipa de projecto (e eventualmente um arquitecto paisagista).

O que equivale a dizer-se que, nesses casos, deverá existir sempre um projecto de Arquitectura e. pelo
menos, um projecto de engenharia, sendo este o único resultado útil da interpretação conjugada das
normas contidas no artigo 10.º, n.º 1 a n.º 3, do citado diploma legal. 

Com efeito, sendo obrigatória a intervenção de um arquitecto e de um engenheiro ou de um engenheiro
técnico na elaboração do projecto (resulta claro da letra do artigo 10.º, n.º 1) e tendo em conta que, tanto
Arquitectos como engenheiros só estão habilitados a subscrever projectos na área das suas qualificações
(cf. artigo 10.º n.º 2 a n.º 4), outra conclusão não se poderá retirar que não seja a acima vertida, ou seja, a
de que, em qualquer obra, deve existir um projecto de arquitectura e, pelo menos, um de engenharia.

O que não invalida a que, em casos muitos especiais e residuais, atenta a própria natureza da obra em
causa, não seja naturalmente dispensada a intervenção de uma equipa de projecto, bastando a
intervenção exclusiva de um técnico (arquitecto ou engenheiro). Pensemos, v.g., nas obras de mera
conservação ou de alteração no interior de edifícios, não se vislumbrando aí a necessidade de
intervenção de qualquer outro técnico que não o arquitecto, pois que não se altera a estrutura, rede de
água ou esgotos que necessite de um projecto de engenharia; ou, ainda, na mera colocação de um posto
de transformação pré-fabricado, ou mesmo a realização de sementeiras e plantações de um jardim.

Contudo, esta solução não permite afirmar que para as obras referidas no artigo 8.º, n.º 4, basta a
intervenção do engenheiro ou de um engenheiro técnico. Com efeito, também nos casos aí retratados,
não obstante constituírem tradicionais obras de engenharia, se justifica a existência de um projecto de
arquitectura, justamente pelo facto de também estas reclamarem a «integração harmoniosa das

actividades humanas no território, a valorização do património construído e o ambiente» (artigo 42.º, n.º 3,
do Estatuto da Ordem dos Arquitectos). 

Aliás, a própria previsão do artigo 10.º, n.º 5, quando dispõe que «a equipa de projecto é constituída

predominantemente por engenheiros e engenheiros técnicos nos projectos das obras referidas no n.º 4

do artigo 8.º» vai no sentido acima defendido. Predominantemente, e não, exclusivamente.



4. Coordenador de Projecto

4.1. Caracterização
Através do artigo 3º alínea c), caracteriza-se o coordenador de projecto como «o autor de um dos

projectos ou o técnico que integra a equipa de projecto com a qualificação profissional exigida a um dos

autores, a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de projecto em função das

características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os

diversos projectos e as condições necessárias para o cumprimento das disposições legais e

regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a respeitar por cada autor de projecto».

Também aqui, houve a necessidade de alterar o conceito que vinha estabelecido na Portaria n.º 701-
H/2008, de 29 de Julho . A alteração efectuada pela Lei (no artigo 3.º conjugado com o artigo 8.º) teve em
vista deixar claro que o coordenador faz parte integrante da equipa de projecto encarregue de elaborar o
projecto e, por outro lado, definir a sua qualificação como veremos de seguida.

4.2. Qualificação
Estabelece o artigo 8.º n.º 1 e n.º 2 que a coordenação de projecto incumbe a arquitecto, arquitecto
paisagista, engenheiro ou engenheiro técnico, que sejam qualificados para a elaboração de qualquer
projecto no tipo de obra em causa, podendo, observado este pressuposto, cumular com aquela função a
elaboração total ou parcial de um dos projectos. 

Ou seja, consoante os projectos envolvidos na obra (necessariamente, o de arquitectura, um projecto de
engenharia, pelo menos, e, eventualmente, um projecto de paisagismo) qualquer um dos técnicos
subscritores de tais projectos deverá considerar-se qualificado para exercer a função de coordenador.

Por outro lado, é permitido que o técnico coordenador cumule tal função com a de autor de um dos
projectos envolvidos, desde que seja qualificado para o elaborar nos termos da presente lei. 

Tal opção, para além de outras motivações, não deixou de “perder de vista” as competências do
coordenador que, como veremos infra  surge como um “especial revisor de projecto” integrado ab initio na
equipa de projecto, em contraponto com o revisor de projecto previsto no artigo 1.º alínea b) e 3.º, n.º 3,
da Portaria 701-H/2008, de 29 de Julho. 

O legislador cuidou, ainda, por um lado, de restringir genericamente o acesso a tal função, ao exigir que,
para obras de classe 5 ou superior, o técnico coordenador deva possuir, pelo menos, cinco anos de
actividade profissional em elaboração ou coordenação de projectos (cfr. 8.º, n.º 3) e, por outro, de
reservar tal função aos engenheiros e engenheiros técnicos nas obras  previstas no artigo 8.º n.º 4. 



4.3. Deveres
A ideia fica de que a função de coordenador pode não ser de “supremacia” ou autoridade na equipa fica
clara quando se atenta na circunstância de o legislador ter tido o cuidado de enquadrar os deveres do
coordenador de projecto «sem prejuízo das competências próprias de coordenação e da autonomia

técnica de cada um dos autores de projecto» (cfr. artigo 3.º alínea c) conjugado com o 9.º n.º 1). 

É com este enquadramento que se destacam como deveres principais do coordenar de projecto os de :

a. Assegurar a adequada articulação da equipa de projecto em função das características
da obra, garantindo, com os restantes membros da equipa, a funcionalidade e a
exequibilidade técnica das soluções a adoptar, dentro dos condicionamentos e dos
interesses expressos no programa do dono da obra;

b. Assegurar a compatibilidade entre as peças desenhadas e escritas necessárias à
caracterização da obra, de modo a garantir a sua integridade e a sua coerência;

c. Actuar junto do dono da obra, em colaboração com os autores de projecto, no
sentido de promover o esclarecimento do relevo das opções de concepção ou de
construção no custo ou eficiência da obra, sempre que aquele o solicite ou tal se
justifique;

d. Verificar, na coordenação da elaboração dos projectos, o respeito pelas normas legais e
regulamentares aplicáveis, nomeadamente as constantes de instrumentos de gestão
territorial, sem prejuízo dos deveres próprios de cada autor de projecto;

Como se viu, é patente que a actuação do coordenador não é nunca de supremacia ou de autoridade
junto dos técnicos (e respectivos projectos) envolvidos, mas essencialmente de actuação conjunta.

5. Director de Obra
O Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro, nada dispunha especificamente em matéria de direcção técnica
de obras, função descrita na Portaria n.º 385/76, de 25 de Junho (6.1. do CADERNO DE ENCARGOS TIPO). 

O novo regime mantém, no essencial, esta solução, pois expressamente (artigo 4.º, n.º 4, e artigo 13.º)
reconhece como acto próprio da profissão de arquitecto a direcção de obra contida no artigo 42.º, n.º 3,
do Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 

Não é porém, de modo algum, acto exclusivo, ora por se determinar outra qualificação em lei especial,
ora por se admitir a sua prática por engenheiros, engenheiros técnicos e, residualmente, outros técnicos
(artigo 13.º).

Admite-se, porém, não bastar ser arquitecto, ao relegar para as associações públicas profissionais (artigo
27.º, n.º 1 e n.º 2) ou, supletivamente, para portaria conjunta (n.º 7) a definição de acrescidas
qualificações específicas .



6. Director de fiscalização de obra
No essencial, o que o distingue do director de obra é a tarefa de controlo. Se ao primeiro assiste o dever
de zelar pela execução da obra, ainda que segundo os termos próprios, ao director de fiscalização
cumpre levar a cabo uma verificação sistemática que, no caso das obras públicas, apresenta
especificidades (artigo 3.º, alínea d)).

Algumas limitações impendem sobre os arquitectos para a prática da direcção de fiscalização, as quais
se perfilam, a título principal, segundo a estimativa de custo ou o valor da adjudicação (artigo 15.º, n.º 1,
alínea b), com uma excepção, porém, a referente às obras em imóveis classificados, em vias de
classificação ou no interior das zonas gerais ou especiais de protecção.

Em todo e qualquer caso, está-lhes vedado dirigir a fiscalização de obras que envolvam estruturas
complexas ou, ainda, as que envolvam contenção periférica e fundações especiais, assim como de todas
sob reserva de engenheiro ou engenheiro técnico na coordenação de projecto (artigo 15.º, n.º 3).

Semelhantes limitações foram previstas para os arquitectos paisagistas, a que acresce a condicionante
de a sua intervenção ser limitada em obras em que o projecto de paisagismo seja projecto ordenador.

Maiores limitações impendem sobre os agentes técnicos de arquitectura e engenharia com CAP de nível
4 ou CET na área de contenção de obra, já que foi limitada a sua intervenção às obras com estimativa de
custo ou valor de adjudicação até ao valor limite da classe II.

Se é discutível a restrição referida no n.º 4 do artigo 15.º (estruturas complexas, fundações especiais,
etc.) não encontramos justificação para as várias restrições que são feitas e cujo critério escolhido é tão
somente a estimativa ou o valor da adjudicação da obra. É aspecto que, do ponto de vista da
conformidade constitucional, poderá merecer controvérsia.

Em todo o caso, cumpre notar que, não obstante a função de director de fiscalização de obra poder estar
reservada aos profissionais acima referidos, a verdade é que o legislador não deixou de impor às
empresas de fiscalização a necessidade de recorrer «sempre a técnicos em número e qualificações

suficientes de forma a abranger o conjunto de projectos envolvidos».

7. Apreciação de projectos por parte da Administração Pública
No que respeita à questão da apreciação de projectos pela Administração Pública, rege agora
expressamente o artigo 5.º, ao determinar que «sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 42.º do

Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho, no que respeita ao projecto de arquitectura, a Administração

Pública e os donos de obra pública dotam os seus quadros de funcionários e trabalhadores com

qualificação adequada para apreciar e analisar um projecto no âmbito de uma obra sujeita a

licenciamento, comunicação prévia ou procedimento pré-contratual, podendo recorrer a entidades

externas, dotadas de técnicos qualificados para esse fim, quando tal se revele conveniente para o

cumprimento desta obrigação».



Veio, assim, o legislador dar expressa consagração a uma das preocupações subjacentes à iniciativa
legislativa que deu origem ao Projecto Lei n.º 183/X, aí podendo ler-se que «a elaboração, subscrição e

apreciação de projectos de arquitectura compete exclusivamente a arquitectos, validamente inscritos na

respectiva Ordem profissional ou portadores de declaração emitida nos termos do artigo 12.º, n.º 2, do

Decreto-Lei n.º 14/90, de 8 de Janeiro».

Importa, ainda, fazer ressaltar que o âmbito da presente norma abrange não só os projectos de
arquitectura, mas também os de engenharia e de paisagismo já que, embora com diminuta expressão ao
nível do licenciamento, a norma ganha maior utilidade nos casos de ”procedimento pré-contratual”, ou
seja, de concursos de concepção lançados pela Administração Pública.

Lisboa, 1 de Julho de 2009
Gonçalo Menéres Pimentel, Advogado


