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Projeto de Decreto-Lei que altera o Código dos Contratos Públicos e a Lei n.º 30/2021, de 
21 de maio, que aprova medidas especiais de contratac ̧ão pública  

 

Audiência da Ordem dos Arquitectos (OA) com a Ministra da Presidência e o Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros I 7 de setembro de 2022 

 

I. A OA teve oportunidade de submeter ao Secretário de Estado da Presidência do 

Conselho de Ministros a sua pronúncia sobre a Proposta de Decreto-Lei que altera o 

Código de contratos Públicos, deixando clara a sua posição, nomeadamente quanto ao 

aditamento de um artigo 43-A denominado “Empreitadas de Conceção-Construção”. 

II. A OA não é contra o regime de Conceção-Construção; é um regime válido e está 

perfeitamente balizado (e bem balizado) no atual Código de Contratos Públicos: é um 

regime excecional, para casos devidamente fundamentados, onde a complexidade da 

obra impõe uma ligação do executante à sua conceção. Todavia, o que se propõe não é 

uma medida especial, ou um recurso de emergência para executar o PRR, mas antes 

uma alteração ao Código de Contratos Públicos com aplicabilidade em todo e qualquer 

tipo de obra, sem sequer qualquer necessidade de estabelecer o seu fundamento. 

III. A OA opõe-se sim a esta transformação de um regime excecional, num regime regra, 

pois o regime de conceção-construção proposto não oferece às entidades públicas a 

possibilidade de contribuírem para que se consubstancie um parque edificado 

sustentável, um ambiente equilibrado e, assim, a qualidade de vida dos cidadãos. 

IV. A OA não pode aceitar que a generalização do regime de conceção-construção seja 

apontada como a única solução para superar os presentes desafios postos à execução 

de obra pública, nomeadamente os temporais:  

a. Desde logo, porque no contexto Europeu, imerso nos mesmos desafios, a 

formulação agora proposta pelo governo é uma singularidade;  

b. Depois, porque a elaboração do projeto e o seu escrutínio pelas entidades 

públicas é o 1º garante de qualidade da obra pública; 
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c. Finalmente, porque no mesmo contexto Europeu existem formulações, já postas 

em prática, que permitem aumentar a eficácia dos procedimentos de projeto e 

execução de obras sem abdicar do escrutínio das entidades públicas sobre a sua 

qualidade.   

V. Existe margem na Diretiva Europeia sobre o que é a conceção-construção. Tanto existe 

que os diferentes países empreendem modelos distintos:  

a. Em Itália, a conceção-construção está limitada aos casos em que o elemento 

tecnológico ou inovador das obras seja predominante. E, por exemplo, o Plano 

Nacional de Recuperação e Resiliência italiano abriu a possibilidade de uma 

renovação generalizada dos edifícios escolares sem paralelo na recente 

experiência italiana, Futura – la scuola per l’italia di domani, e o modelo usado é o de 

concursos de projeto em 2 fases, constituindo uma sequência imediata entre 

concurso de projeto e de empreitada, em que o desenvolvimento do projeto de 

execução decorre do trabalho conjunto entre quem projeta e quem constrói. 

b. Em Espanha, no âmbito das reformas do Plano de Recuperação, promoveu-se uma 

Ley de Calidad de la Arquitectura que altera o Código de Contratos Públicos, com o 

objetivo de melhorar a qualidade da arquitetura das obras promovidas pelo Estado. 

c. Em França, impõe-se a separação entre a conceção e a construção na obra pública, 

limitando o recurso ao regime conceção-construção a obras de elevada 

complexidade técnica, e às ditadas por certos padrões de requisitos de eficiência 

energética, ou as destinadas ao sector da defesa. 

d. Na Alemanha, vigora também o genérico princípio da separação, com exceções 

pré-determinadas. 

VI. É de sublinhar ainda que, na Europa, o regime de conceção-construção na obra pública 

resultou num generalizado decréscimo da qualidade da obra construída, o que tem 
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levado países que foram pioneiros neste modelo de contratação a questioná-lo ou 

abandoná-lo. 

VII. A proposta de Decreto-Lei socorre-se do argumento da eliminação de dispêndios de 

tempo e recursos desnecessários. Em 2021 foi aprovado um regime de medidas 

especiais para áreas de prioridade política, mas a proposta do artigo 43-A não tem 

respaldo na urgência imposta pela execução do PRR. A ter, deveria estar delimitada pelo 

elenco de obra pública inscrito no programa: como o reforço do parque habitacional 

público e da reabilitação das habitações indignas; ou as reformas e investimentos que 

suportam os objetivos climáticos. Todavia, tal âmbito nem ao menos se reflete em 

fundamento para recurso ao regime de conceção-construção. Acresce que os objetivos 

e os investimentos do PRR impõem não só qualidade na resposta, como qualidade no seu 

resultado. O que, como se referiu, está longe de ser virtude, e menos ainda exclusiva, do 

modelo de conceção-construção. 

VIII. A OA acredita que, ao propor a redação do artigo 43-A, o Conselho de Ministros não teve 

em conta que se demite da sua necessária responsabilidade, enquanto dono de obra, no 

processo de construção de uma obra pública de qualidade, na qualidade das nossas 

cidades e paisagens porque: 

i. enquanto Dono de Obra, o Estado propõe-se a apresentar a concurso, através 

do programa preliminar, as características gerais da obra pretendida e 

eventuais indicações de prazos, abrindo mão de todas as especificações que 

são próprias do desenvolvimento de um projeto e que permitem ao dono de 

obra aferir, em todas as fases, a qualidade da obra a construir. 

ii. a elaboração de um a três estudos prévios pelo empreiteiro e a escolha, ou não, 

de um pelo empreiteiro não garante a promoção pelo dono de obra de uma obra 

de qualidade, pois todas as fases subsequentes de projeto, e aquelas onde se 

controla com rigor a qualidade, ficam unicamente no empreiteiro e sem 
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qualquer controlo do dono de obra, pois nenhuma delas está sujeita a 

aprovação. 

iii. o regime de conceção-construção proposto não dispensa que a obra seja 

isenta das necessárias autorizações, licenças e pareceres administrativos 

exigidos. Com a opção de lançar o procedimento de empreitada sem que estes 

estejam obtidos previamente – o que só poderá ser feito na fase de 

anteprojeto – levará inevitavelmente a um aumento do custo da empreitada, 

ou à sua suspensão por tempo indeterminável. 

IX. O regime de conceção-construção é um regime que, pela sua natureza, impõe uma 

aliança entre quem concebe e quem constrói, e assim estabelece um modelo 

colaborativo. Mas se é essa a sua principal qualidade, a mesma não é seu exclusivo. 

Assim, nada impede o Estado de a reconhecer e procurar replicar em modelos 

alternativos. Nomeadamente que não repliquem os seus já citados defeitos. Ou, ainda, 

de encontrar e promover formas de proceder mais eficientes e eficazes, o que de resto 

deve ser propósito permanente e que excede o âmbito da contratação pública. 

X. Um modelo colaborativo não pode ser: 

i. um modelo que não garante o escrutínio pelo dono de obra em todas as fases, 

do projeto e da empreitada, pela defesa da qualidade da obra pública; 

ii. um modelo que não garante a autonomia do projetista na defesa da qualidade 

da obra pública a que está obrigado, colocando-o na dependência económica do 

empreiteiro e, assim, promovendo o privilégio de critérios economicistas em 

detrimento de critérios de qualidade técnica; 

iii. um modelo que apresenta a concurso um Estudo Prévio de uma obra de 

arquitetura (seja ele, ou não, simplificado) elaborado por uma equipa de projeto 

para que, depois, nas fases subsequentes, seja desenvolvido por outra equipa 

de projeto, ao arrepio dos Direitos de Autor que lhe assistem; 
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iv. um modelo que não reconheça a qualidade como fator objetivo e mensurável 

e não preveja a qualidade da arquitetura como o fator principal que densifica o 

critério de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa; 

v. um modelo que não reconheça que para uma obra pública qualificada, a 

avaliação da proposta compete a um júri composto por uma maioria de 

profissionais com as mesmas habilitações específicas exigidas aos 

concorrentes; 

vi. um modelo que promove o dispêndio de recursos e tempo desnecessários na 

elaboração de estudos prévios alternativos; 

vii. um modelo avesso ao mercado e limitador da concorrência; 

viii. um modelo em que o Estado se predispõe a incorrer em risco acrescido de 

pesadas indemnizações por incumprimento contratual, risco francamente 

diminuído quando empreende procedimentos distintos; 

ix. um modelo que prejudica a economia nacional, promovendo um modelo a que 

o nosso tecido empresarial não tem capacidade de responder, privilegiando as 

poucas empresas de construção portuguesas com capacidade instalada ou, 

muito provavelmente, as empresas de construção estrangeiras mais versadas 

na resposta a este tipo de modelos; 

x. um modelo que abdica do resultado das políticas públicas em prole de uma maior 

e mais exigente qualificação dos portugueses; 

xi. um modelo que abdica do resultado do investimento na qualificação dos 

funcionários do Estado; 

xii. um modelo em que o Estado se demite da responsabilidade assumida em 

Conselho de Ministros, de promover a qualidade de vida e o desenvolvimento 

harmonioso de todo o território nacional, e de figurar como exemplo de boas 
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práticas ao nível da encomenda pública, designadamente de edifícios, espaço 

público, planos e programas territoriais; 

xiii. a regra. 

XI. Propomos, assim, um regime colaborativo: 

i. aplicado em situações devidamente fundamentadas e de inegável interesse 

público, estando vedado o seu uso nas intervenções em área de proteção de 

património classificado ou em vias classificado classificação; 

ii. distinto do regime de conceção-construção, o qual já se encontra previsto - 

e bem - no n.º 3 do artigo 43.º do Código de Contratos Públicos; 

iii. que prevê o lançamento de dois procedimentos distintos, mas articulados – 

um para a aquisição de serviços de projeto de arquitetura e engenharia e outro 

para a aquisição de serviços de projeto e construção, garantindo a 

continuidade da equipa projetista que, em conjunto com o gestor do 

contrato, assegurará a integridade do anteprojeto e a qualidade final da obra; 

 

Procedimento 1 

iv. a aquisição de serviços de projeto de arquitetura e engenharia realiza-se 

através de concurso público ou de concurso limitado por prévia qualificação 

quando a natureza dos trabalhos de conceção exija a avaliação prévia da 

capacidade técnica dos concorrentes.  

v. os termos de referência do concurso devem apresentar um programa 

preliminar nos termos legalmente estabelecidos. 

vi. um procedimento de concurso em duas fases, que pretende selecionar um ou 

vários trabalhos de projeto, numa primeira fase ao nível do programa base e 

numa segunda fase ao nível do estudo prévio. 
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vii. os fatores que concretizam o critério de seleção devem valorizar de forma 

objetiva a qualidade arquitetónica e a valorização da paisagem, sendo este o 

fator prevalecente; 

viii. a avaliação da proposta compete a um júri composto por uma maioria de 

profissionais com as mesmas habilitações específicas exigidas aos 

concorrentes; 

ix. ao concorrente sobre cujo trabalho de Estudo Prévio recaia a decisão de 

seleção é celebrado contrato por ajuste direto. 

 

Procedimento 2 

x. o segundo procedimento consiste na “consulta prévia para empreitada de obra 

pública com prévio serviço de projeto” na sequência do procedimento 1 e 

articulado com o mesmo. 

xi. o caderno de encargos da “consulta prévia para empreitada de obra pública 

com prévio serviço de projeto” integra o anteprojeto adquirido ao abrigo do 

contrato celebrado na sequência do procedimento 1 e a obrigação de 

desenvolver o projeto de execução em colaboração com a equipa projetista 

responsável pelo anteprojeto. 

xii. o desenvolvimento do projeto de execução é acompanhado obrigatoriamente 

pelo gestor do contrato, que é designado pelo dono de obra e que, em conjunto 

com a equipa projetista, garantirá o correto desenvolvimento do anteprojeto e 

a adoção de soluções e processos que permitam respeitar, no final do projeto 

de execução, a integridade do anteprojeto, garantindo assim a colaboração e 

o escrutínio do dono de obra na qualidade da obra pública. Sempre que no 

desenvolvimento do projeto de execução surjam soluções de construção ou 

processos construtivos diferentes daqueles que já constam do anteprojeto, 
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competirá ao gestor do contrato, ouvida a equipa projetista, decidir pela solução 

ou processo que considere mais adequada em termos de qualidade, rapidez de 

execução e custo envolvido; 

XII. Assim definido, o regime colaborativo é: 

xiii. um regime que garante a escolha pelo Estado do melhor projeto que serve o 

interesse público; 

xiv. um regime que garante a salutar separação e autonomia das atividades de 

projeto e construção através do lançamento de procedimentos distintos, mas 

articulados, promovendo a transparência, a imparcialidade e combatendo os 

conflitos de interesses; 

xv. um regime que garante a participação e escrutínio do dono de obra pública 

através da sua devida participação em todas as fases de projeto e obra; 

xvi. um regime que promove a qualidade técnica, preterindo modelos fundados na 

adjudicação baseada unicamente no mais baixo preço, do projeto e da obra; 

xvii. um regime que garante a participação da equipa de projetistas em todas as 

fases do processo, do projeto à obra, com as responsabilidades e os direitos que 

lhes estão previstos; 

xviii. um regime que reconhece que a proposta economicamente mais vantajosa é 

aquela que contempla o tempo de vida do edifício, com o seu projeto, a sua 

obra e a sua manutenção, impondo a predominância dos critérios de 

qualidade da arquitetura como critérios objetivos e mensuráveis; 

xix. um regime que recorre a uma programação adequada para eliminar o 

dispêndio de recursos e tempo desnecessários em processos 

administrativos e burocráticos; 

xx. um regime que garante o acesso dos profissionais do projeto ao mercado de 

obra pública e garante a livre concorrência; 
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xxi. um exemplo que reconhece as boas práticas existentes na encomenda de 

obra pública (mesmo aquelas que concretizam as medidas do PRR, como é o 

caso dos procedimentos de concurso público lançados pelo IHRU) e as promove 

e potencia; 

xxii. um regime que promove a sustentabilidade da nossa economia, da nossa 

paisagem e do nosso ambiente construído. 

 

Reconhecendo que o Código de Contratos Públicos é um diploma estruturante das políticas 

públicas, sejam elas de cariz social, económico ou cultural, entendemos que qualquer solução se 

deve fundar na ampla discussão e cooperação entre os diversos atores do setor da construção, 

a qual ainda não ocorreu. 

 

9 de setembro de 2022 

 

 

Gonçalo Byrne 
Presidente 
 

 


