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Parecer Preliminar da Ordem dos Arquitectos sobre a nova Portaria - instruções para
a elaboração de Projectos de Obras
Substitui a Portaria - instruções para o Cálculo dos Honorários Referentes aos
Projectos de Obras Públicas

O Instituto da Construção e do Imobiliário solicitou a emissão de Parecer à Ordem dos
Arquitectos sobre o documento em epígrafe.
Lamentamos, porém, e ao contrário do que sucedeu com outras Associações Públicas
Profissionais, não ter sido solicitada à OA prévia colaboração na elaboração deste
mesmo documento, dado serem as ”Instruções para o Cálculo dos Honorários
Referentes aos Projectos de Obras Públicas” um documento fulcral para a profissão
de arquitecto.
Caso assim tivesse acontecido, outra teria sido com certeza a redacção desta
proposta de portaria, pois, nos actuais termos, suscita-nos sérias reservas quanto às
respectivas consequências para a prática da arquitectura (e para a qualidade dos
projectos e obras) que é determinante em grande parte das obras públicas e privadas.
Há muito que os arquitectos reivindicam maior responsabilidade no processo de
edificação, bem como o reconhecimento consentâneo dos seus direitos de autor.
Julgamos evidente que os arquitectos (e os paisagistas no seu domínio próprio) são os
únicos técnicos com qualificações suficientes para conceber e delimitar um espaço.
Por isso e nestas circunstâncias, não existe projecto à margem do projecto de
arquitectura quando este é predominante, pois deste decorrem todas as soluções ao
nível da concepção da obra de acordo com o programa preliminar.
Sucede deste pressuposto a seguinte apreciação do documento enviado, que tem em
vista um único objectivo: criar condições para uma elevação da qualidade dos
projectos de arquitectura e, consequentemente, das especialidades, para que tal se
reflicta nas obras construídas no nosso País.
Análise genérica e conclusões
Capítulo I - Disposições Gerais
Ressalta, desde logo, uma aparente incongruência entre o título - “Instruções para a
Elaboração de Projectos de Obras” - e o âmbito de aplicação proposto, reservado a
entidades públicas, ao Estado, às autarquias e às empresas públicas com regimes
especiais.
Parece-nos evidente que esta portaria, tal como indicado no respectivo título, deveria
ser para os projectos e obras em geral, públicas e privadas.
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Este Capítulo caracteriza os intervenientes no projecto e na obra de forma muito
incompleta e sem atender ao papel específico de cada um desses intervenientes e
respectivas responsabilidades, direitos e obrigações.
Também incompleta é a caracterização das tipologias dos projectos (desde o “projecto
de obra nova” até aos projectos com base em situações pré-existentes).
Pouco se acrescenta às fases do projecto tal como já descritas na anterior portaria,
terminando com o estabelecimento de critérios para dividir os projectos em 4
categorias, e rematando com um quadro de referência que estabelece percentagens
indicativas para as diversas fases do projecto e obra, que se pretendem alteráveis em
função da complexidade de cada uma das fases relativamente à diversidade
específica dos projectos ou mesmo da sua expressão em obra.
Por outro lado, propõe algumas novas definições, entre elas a de Assistência Técnica
Especial, redefinindo com clareza a função e o carácter da assistência à obra por parte
dos autores do projecto.
Ora, uma vez que se pretende liberalizar por completo os honorários do projecto,
faltam definir claramente parâmetros comparativos que confiram a necessária
coerência ao estabelecimento de diversas categorias de projectos e obras segundo
graus de complexidade, uma vez que o faseamento até ao projecto de execução
passa a ser obrigatório para qualquer obra, pública ou privada.
Conclui-se que:
- este documento deverá articular-se com o futuro Decreto-Lei 116/X, que define as
qualificações e responsabilidades profissionais e que está em fase de conclusão.
- deve igualmente articular-se, ao nível das definições, com outros diplomas em vigor,
de modo a estabelecer Categorias com o devido rigor, pelo menos relativamente ao
projecto de arquitectura; na apreciação detalhada deste capítulo, em anexo,
apresentamos proposta nesse sentido.
Capítulo II – Disposições Especiais.
A repetição das diversas fases do projecto neste Capítulo, já descritas no anterior,
constitui uma redundância, pelo que propomos restringi-lo aos elementos a apresentar
ao nível do Projecto de Execução, diante da necessidade de definir detalhadamente o
Projecto segundo o qual se irá executar a Obra.
Nessa perspectiva, propomos que se retirem todos os artigos referentes às fases do
projecto, incluindo o artigo 19.1, passando-se de imediato a caracterizar o Projecto
segundo a definição que acrescentámos no Capitulo I (que decorre da actual redacção
do DL 116/X): o conjunto coordenado de documentos, escritos e desenhados que
definem e caracterizam a concepção funcional, estética e construtiva de uma operação
urbanística, bem como a sua inequívoca interpretação por parte das entidades
intervenientes na execução das respectivas obras compreendendo, designadamente,
os projectos de arquitectura, arquitectura paisagista e projectos de engenharia;
Será, por isso, fundamental, neste Capítulo, existir um Preâmbulo que se refira
claramente à Obra, dando o necessário ênfase à definição de Equipa de Projecto
como entidade nuclear, conforme proposta na actual redacção do DL 116/X e
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salvaguardando simultaneamente as autorias decorrentes da definição de Projecto
Predominante.

Para terminar, não foi possível equacionar com a devida ponderação a classificação
dos projectos e obras de arquitectura por Categorias. Tal implicará acrescido cuidado
e reflexão, pois o que está em causa não é facilmente mensurável, porquanto os
projectos de arquitectura podem apresentar graus de complexidade muito diversos de
caso para caso (por vezes, a fase de concepção, ao nível do programa base ou do
estudo prévio, torna-se muito mais complexa e onerosa que as restantes fases, não
dependendo tanto da escala do projecto mas mais do programa na sua relação com
as características especificas do contexto em que se insere e, claro, com as
expectativas tão diversas quanto diversas são as entidades que encomendam os
projectos).

Conscientes da importância desta Portaria para uma melhoria significativa da
qualidade da edificação, mantemo-nos disponíveis para trabalhar com o INCI e com
outras Associações Públicas Profissionais numa versão final que permita melhorar o
documento em análise no presente parecer preliminar da OA.

Lisboa, 21 de Julho de 2008
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