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PRONÚNCIA DA ORDEM DOS ARQUITECTOS  

Projeto de Decreto-Lei que estabelece um regime de inclusão, em obras públicas, de obras de arte para 

fruição pública - DL 916/XXII/2021 

 

 

1. NOTA PRÉVIA 

A Ordem dos Arquitectos, pessoa coletiva de direito público, representativa de todos os que exercem a profissão 

de arquiteto, a quem cabe, no quadro das suas competências “Emitir parecer, e participar nos trabalhos 

preparatórios, relativamente a projetos de diplomas legislativos que interessem ao exercício da profissão de 

arquiteto e propor as alterações legislativas que se julguem por convenientes”, relevando o manifesto interesse 

do Projeto de Decreto-Lei que estabelece um regime de inclusão, em obras públicas, de obras de arte para fruição 

pública - DL 916/XXII/2021 – apresenta o seu contributo no seguimento da solicitação apresentada pelo Senhor 

Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. 

 

2. ENQUADRAMENTO 

O Projeto de Decreto-Lei em apreço visa criar um instrumento de promoção de arte no território nacional através 

de roteiros de arte pública como fator de descentralização e democratização da cultura e de promoção da coesão 

territorial, alinhado com os objetivos do programa do XXII Governo Constitucional num quadro de políticas de 

valorização da arte e consequente investimento em cultura, difusão de focos de interesse cultural e aproximação 

dos cidadãos à cultura. 

 

Esta política surge no seguimento da constituição da Comissão para a Aquisição de Arte Contemporânea, através 

do Despacho n.º 5186/2019, publicado no	Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 27 de maio, reconhecendo que o 

acesso à arte constitui uma expressão do exercício de cidadania, sendo um instrumento fundamental da geração 

de identidade coletiva e preservação da memória social. 
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Em 2015, a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, publicada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

45/2015, de 4 de Junho de 2015, reconhecia que “A arquitetura e a paisagem são expressão da identidade, história 

e cultura coletivas, com particular reflexo na educação, na inclusão social e na participação dos cidadãos, e fortes 

implicações no desenvolvimento do País, designadamente nos domínios da inovação e da criatividade, da 

sustentabilidade ambiental, da eficiência energética e do combate às alterações climáticas, contribuindo para 

uma economia mais competitiva para uma sociedade mais digna, justa e inclusiva.” A Política Nacional de 

Arquitetura e Paisagem assumia-se, assim, como uma política transversal, que sublinha as sinergias existentes 

entre a arquitetura e a paisagem com vista à prossecução de objetivos partilhados, mas também e sobretudo 

porque, atendendo à natureza dos domínios em questão, deve ser considerada e integrada nas demais políticas 

sectoriais com impacto no quadro de vida, no bem-estar e qualidade de vida das populações. 

 

O Projeto de Decreto-Lei em apreço é um sinal claro do momento presente, e da sua transformação em política. 

 

Em 16 de Setembro de 2020, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, no seu discurso sobre o 

estado da União, proferido em sessão plenária do Parlamento Europeu, apresentou o projeto da Nova Bauhaus 

Europeia: uma ponte entre a ciência e tecnologia e as artes e cultura. Um projeto ambiental, económico e cultural 

que junta arquitetos, artistas, estudantes, académicos, cientistas, engenheiros, designers. Um projeto que junta 

cidadãos. 

 

A visão holística deste projeto assumidamente cultural, abre portas para que as Políticas de Arquitetura surjam 

centradas na dimensão cultural da Arquitetura, da Paisagem e da Sustentabilidade. As cidades que desenhamos, 

a paisagem e território que transformamos, os edifícios que construímos, impactam fortemente o 

desenvolvimento do país: social, económica e culturalmente. O campo da arquitetura é, e sempre foi, claramente 

um campo transversal, que deve ser promovido como tal. A arquitetura de qualidade deve estar no centro da 

discussão para que as políticas relacionadas com a construção, com a eficiência energética, com as alterações 

climáticas, com a coesão territorial, possam contribuir para um ambiente construído de alta qualidade e que a 

paisagem pós-Covid possa emergir mais humana e gerar uma economia e uma sociedade mais sustentáveis. 

A Arquitetura é cidade, é território, é paisagem, é sociedade, é planeamento, é estratégia, é ambiente, é economia 

e é política. E é cultura. 
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Mas a cultura é algo que está em contínua construção entre o passado e o futuro e, portanto, é hoje que 

construímos a cultura e preparamos o futuro. E é nessa dimensão que a arquitetura, nas suas múltiplas vertentes, 

se posiciona.  

 

A Ordem dos Arquitectos, em Audição Parlamentar na Comissão de Cultura e Comunicação realizada em 23 de 

Março de 2021, teve oportunidade de se pronunciar sobre a omissão da componente cultural no Plano de 

Recuperação e Resiliência, invocando precisamente a frase de abertura da PNAP: “A arquitetura e a paisagem 

constituem expressão da identidade histórica e da cultura coletivas, com particular reflexo na educação, na 

inclusão social e na participação dos cidadãos.”.  

 

Como a Arquitetura, também as outras atividades culturais desenham essa identidade histórica e cultura 

coletiva.  

 

Assim, a inclusão da componente 4 – Cultura, com o objetivo de “valorizar as artes, o património e a cultura 

enquanto elementos de afirmação da identidade, da coesão social e territorial e do aumento da competitividade 

económica das regiões e do país através do desenvolvimento de atividades de âmbito cultural e social de elevado 

valor económico”, não só nos parecia indispensável, como premente no quadro de políticas europeias em 

execução. 

  

É nesse quadro que se posiciona o Projeto de Decreto-Lei que estabelece um regime de inclusão, em obras 

públicas, de obras de arte para fruição pública, considerando o Governo tratar-se este do momento oportuno 

para promover a arte no território nacional, através da criação da obrigação de, nos contratos de empreitada de 

obras públicas e de concessão de obras públicas, se integrarem obras de arte. 

 

3. Do Projeto de DL 916/XXII/2021 em especial 

Acompanhamos o entendimento, desde logo expresso no preâmbulo do projeto de Decreto-Lei, de que as 

infraestruturas e os equipamentos públicos têm grande potencial para integração de obras de arte, em particular 

de arte pública, com forte impacto no território e nos cidadãos, sendo plataformas ideais para a fruição pública de 

arte por parte das comunidades.	 
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A promoção dessa integração segue quatro princípios fundamentais: 

● a integração de obras de arte no âmbito de contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão 

de obras públicas, que incidem sobre infraestruturas e equipamentos públicos, nos casos em que o 

respetivo valor do contrato seja igual ou superior a € 5.000.000,00; 

● o valor da obra de arte corresponde a 1 % do preço base, quando este seja fixado, do contrato a celebrar 

ou, quando não é fixado o preço base, o valor de obra da arte é determinado pela entidade adjudicante, 

tendo como referência o valor mínimo de € 50.000,00; 

● a entidade adjudicante procede à escolha do artista e respetiva obra de arte, permitindo-se, contudo, 

que, em casos excecionais devidamente fundamentados, a escolha possa recair na entidade 

responsável pela elaboração do projeto de execução da obra pública ou até, em determinadas condições, 

no adjudicatário do procedimento de formação do contrato de empreitada de obras públicas ou de 

concessão de obras públicas; 

● é criada uma comissão consultiva de obras de arte em obras públicas composta por personalidades de 

reconhecido mérito académico e/ou profissional nas áreas artístico-culturais, bem como nas áreas de 

arquitetura ou engenharia, à qual compete, nomeadamente, quando solicitado pelas entidades 

adjudicantes, sugerir o artista que deve conceber, produzir e/ou executar a obra de arte. 

 

Face o que antecede, estamos perante a definição de medidas especiais de contratação pública de obras de arte 

no âmbito da sua integração no âmbito de contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de obras 

públicas, que incidem sobre infraestruturas e equipamentos públicos. 

 

Ora, vejamos: 

1. Refere o n.º 2 do artigo 2.º, referente a Obras de arte em obras públicas, que “São consideradas obras de 

arte as previstas nas alíneas f) a j) do artigo 2.º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 

aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de março, na sua redação atual, devendo estas ter 

um caráter permanente ou duradouro.” 
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Por sua vez, o artigo 2.º do referido Código (CDADC), referente a Obras originais, define que:  

“1 - As criações intelectuais do domínio literário, científico e artístico, quaisquer que sejam o 

género, a forma de expressão, o mérito, o modo de comunicação e o objectivo, compreendem 

nomeadamente:  

(...) 

f) Obras cinematográficas, televisivas, fonográficas, videográficas e radiofónicas;  

g) Obras de desenho, tapeçaria, pintura, escultura, cerâmica, azulejo, gravura, litografia e 

arquitectura;  

h) Obras fotográficas ou produzidas por quaisquer processos análogos aos da fotografia;  

i) Obras de artes aplicadas, desenhos ou modelos industriais e obras de design que constituam 

criação artística, independentemente da protecção relativa à propriedade industrial;  

j) Ilustrações e cartas geográficas; (...)” 

 

Das obras originais elencadas no n.º 1 do artigo 2.º do CDADC constam em g) “Obras de (...) arquitectura;” 

e em “l) Projectos, esboços e obras plásticas respeitantes à arquitectura, ao urbanismo, à geografia ou 

às outras ciências;”. 

 

Parece, assim, razoável concluir que o legislador, ao elencar o universo das obras de arte a serem 

consideradas obrigatórias no âmbito de contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de 

obras públicas, que incidem sobre infraestruturas e equipamentos públicos, tomou a opção de considerar 

entre as mesmas as próprias obras de arquitetura. 

 

Assim dito, no âmbito de contratos de empreitada de obras públicas ou de concessão de obras públicas, 

que incidem sobre infraestruturas e equipamentos públicos - ou seja, obras de arquitetura - o legislador 

abriu a possibilidade de uma contratação de obras de arquitetura - no caso de arte - “devendo estas ter 

um caráter permanente ou duradouro.”, incorporadas nas primeiras, e nos termos definidos nos artigos 

4.º e seguintes. 
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Assim sendo, e atenta a natureza da obra de arquitetura, bem como das disposições relativas a direitos 

de autor previstas para a mesma, a inclusão da obra de arquitetura no elenco de obras de arte constante 

do artigo 2.º do Projeto de Decreto-Lei afigura-se-nos desajustada e eventualmente potenciadora de 

conflito no que se refere aos direitos de autor do projetista cujo projeto está a ser submetido a 

empreitada de obra pública, recomendando-se a sua retirada do elenco de obras de arte no âmbito 

definido do artigo 2.º ou, em alternativa, a consideração de um caráter efémero das mesmas. 

 

2. De modo a cumprir o objetivo de “integração, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública” e 

criar “um instrumento de promoção de arte no território nacional (...) como fator de descentralização e 

democratização da cultura e da promoção da coesão territorial” é necessário rever ou clarificar os 

critérios de aplicação do presente Decreto-Lei.  

O nº 1 do artigo 4º do presente projeto de Decreto-Lei estabelece o valor mínimo de contrato, igual ou 

superior a 5.000.000,00€, que, salvo melhor entendimento, trata um universo reduzido e limitado de 

obras públicas e/ou concessão de obras públicas que se prevê realizar, atendendo aos objetivos e 

investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência, e da aplicação dos Fundos Europeus em 

curso e futuros. Este critério pode, assim, representar um forte condicionamento à concretização do 

princípio de democratização das obras de arte nas obras públicas e de fator de promoção da coesão 

territorial.   

 

No que se refere ao artigo 4.º do presente projeto de Decreto-Lei, concretamente ao referido no n.º 2:  

“O presente decreto-lei não é aplicável: 

b) A procedimentos de formação de contratos de empreitada ou de concessão cuja obra pública:  

i) Seja objetivamente inapta a integrar obras de arte, nomeadamente obras de 

conservação, de demolição ou de restauro; 

ii) Em razão da sua localização, determine a insusceptibilidade de fruição pelo público de 

obras de arte. (...)” 

a Ordem dos Arquitectos não acompanha o conceito ali vertido de que as obras de conservação ou de 

restauro possam ser inaptas a integrar obras de arte.  
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Com efeito, não deverá ser a natureza da obra - nova ou preexistente - a determinar a aptidão do espaço 

a integrar obras de arte, mas antes as qualidades espaciais da mesma, ou outras.  

Da mesma forma, também dificilmente se reconhece a localização como característica que impossibilita 

a fruição de obras de arte, quando nos referimos a obras públicas de equipamentos e ao objetivo 

transposto no preâmbulo do presente Projeto de Decreto-Lei de estabelecimento de “roteiros de arte 

pública como fator de descentralização e democratização da cultura e de promoção da coesão 

territorial.” 

 

Neste aspeto ousamos sugerir a seguinte redação para o nº 2 do artigo 4º, alínea b):  

“b) A procedimentos de formação de contratos de empreitada ou de concessão cuja obra 

pública, onde ouvida a comissão a que se refere o artigo 7º , seja objetivamente inapta a integrar 

obras de arte, nomeadamente tendo em conta o tipo de obra pública a realizar, ou a localização 

da obra de arte na área ocupada pela obra pública determine insusceptibilidade de fruição pelo 

público.” 

 

Ainda no que se refere ao artigo 4.º, concretamente ao disposto nos n.ºs 1 e 3, verificamos que se, por um 

lado, o n.º 1 baliza de forma específica o âmbito das empreitadas e o seu valor, o n.º 3 dá a liberdade à 

entidade adjudicante para aplicar o regime previsto a contratos do mesmo âmbito, independentemente 

do seu valor, sem fixar qualquer condição expressa ou justificação que o sustente. 

Pese embora se admita a flexibilidade do regime a implementar, somos de opinião que o Decreto-Lei 

deveria densificar as razões para tal decisão e fundamentação. 

 

3. O artigo 5.º, referente ao valor das obras de arte, fixa os montantes admissíveis, a saber, 1% do preço 

base ou, nos casos em que não seja obrigatória a definição de preço base no caderno de encargos, a um 

valor fixado pela entidade adjudicante, igual ou superior a € 50.000,00.  

Ora, a fixação de preço base encontra-se prevista no artigo 47.º do Código de Contratos Públicos (CCP), 

na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 30/2021, de 21 de Maio. Apenas nos casos previstos no n.º 5 do 

referido artigo, ou seja, casos excecionais, devidamente fundamentados, a entidade adjudicante pode 

não fixar preço base, desde que o procedimento permita a celebração de contratos de qualquer valor e 
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o órgão competente para a decisão de contratar não esteja sujeito a limites máximos de autorização de 

despesa ou ao regime de autorização de despesas.  

No entanto, uma vez mais, nos n.ºs 3 e 4 do artigo 5.º, o presente Projeto de Decreto-Lei prevê a 

possibilidade de, por decisão fundamentada, os montantes limite definidos poderem ser excedidos, seja 

o de 1%, seja o de € 1.000.000,00.  

Pese embora se admita a flexibilidade do regime a implementar, somos de opinião que o Decreto-Lei 

deveria densificar as razões para tal decisão e fundamentação. 

 

4. O artigo 6.º, referente à escolha e contratação das obras de arte estabelece como princípio vertido no n.º 

1 que o tipo de obras de arte e o artista responsável pela sua conceção, produção e/ou execução são 

escolhidos pela entidade adjudicante, devendo tais elementos constar, como aspetos da execução do 

contrato não submetidos à concorrência. 

 

Pese embora o n.º 2 preveja um regime que exceciona o definido no n.º 1, considerando que (sublinhado 

nosso): 

“2 - Em casos excecionais devidamente fundamentados, a escolha do tipo de obras de arte e do 

artista responsável pela sua conceção, produção e/ou execução pode ser efetuada: a) Pelo 

adjudicatário do procedimento de formação do contrato de aquisição de serviços do projeto de 

execução da obra pública; ou, b) Nos casos em que a elaboração do projeto de execução 

constitua um aspeto da execução do contrato de empreitada de obras públicas ou de concessão 

de obras públicas a celebrar, pelo adjudicatário do respetivo procedimento de formação.“ 

 

Somos do entendimento que, tratando-se da inclusão, em obras públicas, de obras de arte para 

fruição pública, que incidem sobre infraestruturas e equipamentos públicos, ou seja, eventualmente 

sobre obras de arquitetura, urbanismo ou paisagismo, devem, em todos os casos, os projetistas ser 

ouvidos, e desejavelmente tomar parte na decisão, quanto à escolha do tipo de obras de arte e do artista 

responsável pela sua conceção, produção e/ou execução, uma vez que as mesmas serão incorporadas 

em obras de cujo projeto são os primeiros autores. 
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Mais se defende que este seja o procedimento a tomar, na medida em que o Projeto de Decreto-Lei é 

totalmente omisso no que respeita aos critérios para adjudicação da obra de arte ao artista. 

Não obstante o artigo 7.º, referente à Comissão consultiva de obras de arte em obras públicas, definir que 

esta estrutura, constituída por “personalidades de reconhecido mérito académico e/ou profissional nas 

áreas artístico-culturais, bem como nas áreas de arquitetura ou engenharia, aos quais são devidas 

senhas de presença”, o n.º 2 do mesmo artigo determina a possibilidade e, portanto, não a 

obrigatoriedade, desta comissão poder ser consultada pelas entidades adjudicantes para sugerir, 

nomeadamente: ” a) A área artística ou a tipologia das obras de arte a integrar na obra pública. b) Artistas 

que concebam, produzam e/ou executem obras de arte adequadas a integrar na obra pública.”. 

Pese embora se reconheça, desde logo, a virtude, mas também a necessidade, da referida comissão 

integrar personalidades das áreas de arquitetura ou engenharia, ficando por regulamentar 

posteriormente as regras de composição, funcionamento e seleção dos membros da Comissão, não 

devemos ignorar a natureza da obra arquitetónica, bem como da sua autoria, pertencente ao criador da 

sua conceção global e respetivo projeto. Assim, salvo melhor entendimento, mais que a Comissão, cuja 

consulta deve ser obrigatória e não facultativa, é o autor do projeto que, como criador da obra de arte 

está mais apto a escolher o artista criador da outra obra de arte a ser integrada na sua. Assim, é nosso 

entendimento que a Comissão definida no artigo 7.º deve, obrigatoriamente, ouvir o autor do projeto de 

obra pública. 

 

5. No que se refe ao n.º 2 do artigo 9º sugerimos igualmente uma redação alternativa:  

“2 - O presente decreto-lei não é aplicável aos procedimentos em relação aos quais o projeto esteja 

já na fase de anteprojeto, ou seguinte, e tenham ou não sido aprovadas.” 

6. Por último, nada é referido sobre a aplicabilidade nas Regiões Autónomas Portuguesas, dos Açores e da 

Madeira, devendo as mesmas ser contempladas, com as devidas adaptações, nos termos da respetiva 

autonomia político-administrativa. 
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4. CONCLUSÃO 

Retomamos, aqui, as palavras da Presidente da Comissão Europeia, no seu Discurso do estado da União, de 16 

de Setembro de 2020: 

“A Nova Bauhaus Europeia, um espaço de cocriação em que arquitetos, artistas, estudantes, engenheiros, 

designers, trabalhem juntos para fazer isso [um novo projeto cultural para a Europa] acontecer.” 

A seleção do artista deverá ser realizada através de um processo transparente de escolha, ouvidos os vários 

intervenientes, ou seus representantes, entidade adjudicante, entidade responsável pelo projeto, 

adjudicatário do procedimento de formação do contrato de empreitada de obras públicas ou de concessão de 

obras públicas e membros de reconhecido mérito e competências técnicas na área em questão, da referida 

Comissão Consultiva do artigo 7º do presente Decreto-Lei, que confira critérios claros de qualidade, inovação 

e transparência, dentro das melhores práticas, e que permita uma maior divulgação, discussão e participação 

pública da seleção da obra de arte.  

Os desafios que se colocam no Presente e que se estendem para o futuro exigem dos diversos intervenientes 

criatividade para ultrapassar as dificuldades. Os modelos estáticos devem dar lugar a modelos colaborativos, 

capazes de serem vertidos na legislação produzida e dar resposta às problemáticas em constante evolução. 

Discutimos um regime de inclusão, em obras públicas, de obras de arte para fruição pública, em 

infraestruturas e equipamentos públicos. Esta é uma oportunidade para ensaiar e colocar em prática modelos de 

colaboração, tendo em mente o interesse público da arquitetura e a sua dimensão cultural. 

 

Lisboa, 23 de julho de 2021 

 

 

 
Gonçalo Byrne 
Presidente  


