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NOTAS | ANÁLISE À PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO CCP 
 
 

1. As presentes notas têm em consideração o anteprojecto de diploma apresentado pelo INCI em 08/09/2011. 

O referido anteprojecto apresentado na sequência das reuniões da CACCP de Julho e Setembro  continua sem alcançar o 
propósito então anunciado: isto é, evitar “derrapagens orçamentais”, responsabilizando os vários intervenientes no processo 
construtivo. 
Antes pelo o contrário, como veremos pelas anotações aos artigos 376º a 378º. 

 

2. ARTIGO 2º 

Nada a opôr 
 

3. ARTIGO 20º, nº 4 

Depois de ter já sido abandonada a intenção da revogação do nº 4 insiste-se novamente na ideia de equiparar os serviços de 
planos, projectos e ou de criações conceptuais nos domínios da arquitectura ou da engenharia ao regime dos restantes serviços, 
aduzindo-se o argumento de que “não se justifica tratamento diverso”. 
Discorda-se por várias ordens de razão. 
Em primeiro lugar, note-se que não foi avançada nenhuma razão no sentido de especial perturbação na actividade da 
administração pública por força da norma constante do nº 4, ou seja, não foi ainda sinalizado qualquer problema na 
calendarização de obras ou concretização das mesmas por força de se limitar, ou por outras palavras, se obrigar a que a 
administração pública lance mão de procedimentos que efectivamente garantem a transparência, a igualdade e a concorrência. 

 
Em segundo lugar, e na sequência do que se deixa dito, compreende-se mal que alterando-se o CCP por força de exigências do 
“Memorando da Troika “ que, nesta matéria, tem em vista um aumento das condições da concorrência, se acabe por apresentar 
a eliminação de normas que visam precisamente garantir maior concorrência. Também por esta razão a oportunidade de revogar 
o presente número é de todo em todo mal escolhida. 
 
Em terceiro lugar o argumento que a natureza do serviço não implica tratamento diverso, é, por completo, desmentido por força 
da própria Directiva que tem um título próprio relativo aos procedimentos para a contratação de serviços constantes do anexo II 
A, isto é aos serviços de concepção no domínio da arquitectura e da engenharia, que inclusive obrigam a partir de 125.000 ou 
193.000, consoante as entidades adjudicantes, à publicação no JOUE do anúncio de concurso.  
Não estão pois justificadas as razões da alteração proposta, antes pelo contrário, devendo-se assim manter a norma actual nº4) 
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4.  ARTIGOS  376º a 378.º 

A solução apontada merece-nos a nossa forte oposição face aquilo que foi transmitido à CACCP em Junho de 2011. 
Nessa altura foi transmitido que no âmbito do compromisso assumido por Portugal foi entendido que a responsabilidade do 
empreiteiro pelo pagamento dos trabalhos necessários ao suprimento de erros e omissões de projecto que, actuando com a 
diligência devida, fossem susceptíveis de serem detectáveis na fase de formação do contrato, fosse efectiva, isto é, de 100%. 

 
A solução agora apresentada  (revogação dos números 3 a 5 do artigo 378º) é precisamente o oposto: dos actuais 50% a 
responsabilidade passa a ser de 0%. 
Para além ser contrário ao entendimento que então foi transmitido na reunião de Junho de 2011, a solução projectada leva a 
que o sistema sobre esta matéria instituido pelo CCP deixe de fazer sentido. 
Efetivamente, o sistema de classificação de erros de projecto susceptíveis de serem ou não detectáveis na fase de formação de 
contrato ou, ainda que apenas detectáveis na execução da obra, não reclamados no prazo de 30 dias a contar do momento em 
que o fossem, deixa de fazer sentido com a solução proposta.  
Pergunta-se que razão o empreiteiro terá para efectivar a reclamação contra erros e omissões se se sabe à partida que nenhuma 
responsabilidade terá no pagamento dos trabalhos necessários para o seu suprimento? 
Contra a responsabilidade efectiva do empreiteiro argumenta-se a mais das vezes que, não sendo este responsável pela 
elaboração do projecto, não deverá ser o responsável pelo seu pagamento. E se este argumento se revela-se certeiro a verdade é 
que ilude a responsabilidade que o legislador quis consagrar. Efectivamente a responsabilidade do empreiteiro não é a de ter 
elaborado deficientemente o projecto mas sim a de não ter cumprido um dever que a lei lhe impõe, qual seja o de actuando com 
a “diligência devida” detectar os erros e omissões do projecto na formação do contrato. 
Por outro lado, o regime em vigor não fazia isentar de responsabilidade o projectista, uma vez que estava (e continua a estar) 
consagrada a sub-rogação legal do empreiteiro na posição do dono de obra para efeitos de responsabilização do projectista. 
O regime agora instituído vê-se agora como potenciador de situações que poderão levar um maior agravamento das 
responsabilidades financeiras do dono da obra pública e a uma gestão de obra potenciadora de conflitos onde a coordenação 
dos trabalhos das duas empreitadas (a inicial e a que se iniciar para supressão dos erros e omissões) se revelará no mínimo 
difícil. 
A isto se somará questões como a de revisão de preços e indemnização por paralisação da obra enquanto não se completar o 
procedimento de contratação da empreitada para os trabalhos de supressão de erros e omissões. 
Como se sabe, a obra tem um longo trajecto desde a elaboração do seu programa preliminar  até á realização da obra e sua 
entrega. Neste trajecto são várias e distintas as entidades que têm diversos deveres legalmente instituídos e cujo cumprimento 
levará a que não se revelem, ou pelo menos revelam-se na sua expressão mínima, erros e omissões. Por outro lado quanto mais 
cedo o erro ou a deficiência for detectada menor é o dano. 
Ora não faz sentido estabelecer vários deveres legais a várias entidades sem que do seu incumprimento se retire qualquer 
consequência. 
Nesse sentido, isto é o de determinar responsabilidades a cada um dos intervenientes naquilo que amplamente se designa por 
processo construtivo, de forma a prosseguir o interesse do dono de obra propõe-se o seguinte conjunto de alterações: 

 
Artigo  43º 
2 -Quando a obra a executar assuma complexidade relevante, nomeadamente quando seja classificada como categoria 
III ou superior nos termos da Portaria nº 708-H/2008, de 29 de Julho, ou independentemente da sua complexidade 
sempre que o valor da mesma seja de igual ou superior à classe 3 para Alvará e ainda sempre que sejam utilizados 
métodos, técnicas ou materiais de construção inovadores, o projecto de execução referido no número anterior deve ser 
objecto de prévia revisão por pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada para a elaboração de projecto e 
distinta do autor do mesmo. 
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Ao fim e ao resto mais não se trata do que a concretização do que dispõe o Programa do Governo “Revisão dos 
mecanismos de prevenção e controlo que impeçam deslizamentos de custos e prazos inaceitáveis, na concepção, 
contratação e execução das obras públicas, acima de um determinado montante”  
Note-se contudo que esta posição mais não é do que um mal menor face aquilo que se considera o verdadeiro problema 
nesta matéria: i) a incapacidade do dono de obra em elaborar programas preliminares, ii) a liberalização dos honorários 
dos projectistas ao arrepio daquilo que a própria directiva permitia ( cfr parágrafo 47º); ii) a proliferação de ajuste directos 
por entidades previstas no nº 2 do artigo 2º do CCP; iv) a completa arbitrariedade de estipulação de prazos para o 
desenvolvimento dos projectos; v) o abuso da administração em lançar concursos de “preço” estipulando prazos para 
apresentação de propostas irrealistas, distorcendo a concorrência; vi) a transferência de responsabilidades para os 
projectistas na recolha dos estudos geológicos e geotécnicos e levantamentos topográficos, quando é sabido que são 
esses estudos que dão origem a muitas das situações de erros e omissões, ao arrepio daquilo que é a responsabilidade 
pelo “vício do solo”.  
O custo na actividade de projecto no âmbito da obra pública é residual, não obstante e por força das entidades 
adjudicantes e do legislador, tal custo tem sofrido forte redução. É sabido que sem investimento no projecto não se tem 
uma boa obra pública, quer em termos de controlo orçamental, quer em termos de qualidades estético-funcionais, quer 
em termos de custos de manutenção. A solução agora encontrada é – indirectamente - o primeiro passo no 
reconhecimento da falta do próprio Estado. 
 
Par tornar tal disposição operativa importa ainda alterar o anexo da Portaria 701-H/2008 nos seguintes termos: 

Artigo 1º bb) «Revisor do projecto», a pessoa singular ou colectiva devidamente qualificada nos termos da Lei nº 
31/2009, de 3 de Julho para a elaboração desse projecto e distinta do autor do mesmo que sem prejuízo de outras 
obrigações contratuais assumidas com com o Dono de Obra, proceda à identificação de erros e omissões do projecto 
e de todos os elementos de solução de obra como tal definidos e previsto no artigo 43º do Código dos Contratos 
Públicos. 

Tal alteração justifica-se face à obrigatoriedade da revisão de projecto (que deverá ser feita ao mesmo tempo das 
soluções apresentadas) e consequentemente á definição de responsabilidade por parte do revisor de projecto. 
Na mesma linha do agora apontado deverá ainda incluir-se a par do revisor de projecto e do Autor do mesmo, o Director 
da Fiscalização atento os deveres legais que lhe são cometidos pelas alíneas d) e e) do nº 1 do artigo 16º da Lei nº 
31/2009, de 3 Julho.  
Aqui, tal como no caso do revisor de projecto ( e do empreiteiro) o legislador tem que incutir coerência no regime da 
responsabilidade civil, pois não a pode isentar a quem tem (legalmente) o dever de desenvolver uma actividade de modo 
a que não se verifiquem erros ou omissões ou, verificando-se agir de forma a garantir a sua supressão atempada, isto é, 
antes de se verificar um efectivo dano. 
 
Nesse sentido e para o conjunto dos artigos 376º a 378º propõe-se: 
Artigo 376º 

Obrigação de execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões 

1 — É obrigação do empreiteiro executar todos os trabalhos de suprimento de erros e omissões que lhe sejam ordenados 
pelo dono da obra, qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessários para esse efeito, salvo quando o 
empreiteiro tenha a obrigação pré- -contratual ou contratual de elaborar o programa ou o projecto de execução. 

2 — Salvo quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, o dono da obra deve entregar ao 
empreiteiro todos os elementos necessários à realização dos trabalhos referidos no número anterior. 
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3 — Só pode ser ordenada a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões quando o valor destes, somado ao 
valor de anteriores trabalhos da mesma natureza, não exceder 10% do preço contratual, ou 50% no caso de trabalhos de 
suprimento de erros e omissões detectados na fase de formação do contrato mas não aceites pelo o dono de obra.  

4 — Devem ser objecto de contrato celebrado na sequência de novo procedimento do adjudicatório a adoptar nos termos 
do disposto no título I da parte II, os trabalhos de suprimento de erros e omissões que excedam o limites percentuias, 
consoante os casos, previstos no número anterior. 

5 — O empreiteiro não está sujeito à obrigação prevista no n.º 1 nos casos previstos no n 2 do artigo 371.º, sendo 
aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 372.º 

6 — Sempre que o dono da obra ordene a execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões que, apesar de terem 
sido detectados na fase de formação do contrato, não tenham sido por si expressamente aceites, deve o mesmo justificar 
a razão pela qual os considera essenciais à conclusão da obra e fazer constar esse facto no relatório final da obra. 

7 — Quando estejam em causa erros e omissões que prejudiquem o normal desenvolvimento do plano de trabalhos, o 
empreiteiro propõe ao dono da obra as modificações necessárias ao mesmo, devendo este pronunciar-se sobre o plano 
de trabalhos modificado e comunicar a sua posição ao empreiteiro, até 15 dias após a notificação da proposta do 
empreiteiro, equivalendo o silêncio a aceitação. 

8 — As modificações ao plano de trabalhos referido no número anterior destinam-se estritamente a compatibilizar o 
plano em vigor com os trabalhos de suprimento de erros e omissões ordenados e apenas podem ter por efeito a alteração 
do prazo de execução da obra ou do preço contratual nos termos previstos, respectivamente, no n. 2 do artigo 377º e no 
artigo 378º 

Artigo 377º 

Preço e prazo de execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões 

1 — À fixação do preço e do prazo de execução dos trabalhos de suprimento de erros e omissões é aplicável o disposto no 
artigo 373º 

2 — A execução de trabalhos de suprimento de erros e omissões pode dar lugar à prorrogação do prazo de execução da 
obra, nos termos do disposto no artigo 374º, quando se trate de: 

a) Erros e omissões detectados pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido aceites 
pelo dono da obra; 

b) Erros e omissões que, ainda que actuando com a diligência objectivamente exigível em face das circunstâncias 
concretas, não pudessem ter sido detectados na fase de formação do contrato, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 
do artigo 61º; 

c) Erros e omissões que tenham sido oportunamente detectados na fase de execução do contrato, de acordo com o 
previsto no n.o 4 do artigo seguinte. 

Artigo 378º 

Responsabilidade pelos erros e omissões 
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1 — O dono da obra é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões resultantes dos elementos que 
tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao empreiteiro, designadamente os elementos da solução da obra. 

2 — Quando o empreiteiro tenha a obrigação de elaborar o projecto de execução, é o mesmo responsável pelos trabalhos 
de suprimento dos respectivos erros e omissões, excepto quando estes sejam induzidos pelos elementos elaborados ou 
disponibilizados pelo dono da obra. 

3 — O empreiteiro é responsável pelos trabalhos de suprimento de erros e omissões cuja detecção era exigível na fase de 
formação do contrato nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 61º, excepto pelos que hajam sido identificados 
pelos concorrentes na fase de formação do contrato mas que não tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra. 

4 — Até ao limite previsto na primeira parte do nº3 do artigo 376º, o empreiteiro é ainda responsável pelos trabalhos de 
suprimento de erros e omissões que, não sendo exigível que tivessem sido detectados na fase de formação do contrato 
nos termos do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 61º, também não tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a 
contar da data em lhe fosse exigível a sua detecção. 

5 — A responsabilidade do empreiteiro prevista no nº 3 corresponde a metade do preço dos trabalhos de suprimento dos 
erros e omissões executados. 

6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, e sempre que se verifiquem erros e omissões cujos trabalhos de 
suprimento sejam superior em 3% do preço contratual, caso os erros ou omissões decorram do incumprimento de 
obrigações de concepção, ou de revisão de projecto ou ainda de fiscalização nos termos do presente Código e da Lei nº 
31/2009, de 3 de Julho, consoante os casos, assumidas por terceiros perante o dono da obra: 

a) Deve o dono da obra exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por parte destes terceiros; 

b) Fica o empreiteiro sub-rogado no direito de indemnização que assista ao dono da obra perante esses terceiros até ao 
limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do disposto nos n. 3 e 5. 

7 — No caso previsto no número anterior, a responsabilidade dos terceiros perante o dono da obra ou o empreiteiro, 
quando fundada em título contratual, é limitada ao triplo dos honorários a que tenham direito ao abrigo do respectivo 
contrato, salvo se a responsabilidade em causa tiver resultado de dolo ou de negligência grosseira no cumprimento das 
suas obrigações. 

Ordem dos Arquitectos 

  


