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Memorando de Entendimento  
para a uniformização de procedimentos   
administrativos em operações urbanísticas 
 
 

.Ordem dos Arquitectos - OA 

.Ordem dos Engenheiros - OE 

.Ordem dos Engenheiros Técnicos – OET 

.Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas – APAP 

.Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores – APPC 

.Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção – IMPIC, IP 

.Confederação Empresarial de Portugal – CIP 

.Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços – AECOPS 

.Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas  - AICCOPN 

.Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários - APPII 
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Memorando de Entendimento para a uniformização de 
procedimentos administrativos em operações urbanísticas   

OA, OE, OET, APAP, APPC, IMPIC IP, CIP, AECOPS, AICCOPN, APPII  

Memorando de Entendimento para a simplificação e 

uniformização dos procedimentos de instrução e submissão de 

processos administrativos no âmbito de operações urbanísticas. 

 

PARTES SIGNATÁRIAS: 

A Ordem dos Arquitectos (OA), associação pública profissional representativa da profissão 

de arquiteto em Portugal, regida pelo Decreto-Lei nº 176/98 de 3 de Julho, com as alterações 

introduzidas pela Lei nº 113/2015, de 28 de agosto, pessoa colectiva nº 500 802 025, com sede 

na Travessa do Carvalho, nº 23, 1249-003 Lisboa, República Portuguesa, representada neste 

ato pelo seu Presidente, Gonçalo Nuno Pinheiro de Sousa Byrne, portador do Cartão de 

Cidadão nº 01609607, com domicílio profissional na sede da representada, doravante 

designada por OA; 

e  

A Ordem dos Engenheiros (OE), associação pública profissional, criada legalmente pelo 

Decreto-Lei no 27288, de 24 de Novembro, representativa dos licenciados em Engenharia que 

exercem a profissão de engenheiro, pessoa colectiva no 500 839 166, com sede na Avenida 

António Augusto de Aguiar, no 3-D, 1069-030 Lisboa, representada neste ato pelo seu 

Bastonário, Fernando Manuel de Almeida Santos, portador do Cartão de Cidadão n.º 08060325, 

com domicílio profissional na sede da representada, doravante designada por OE;  

e  

A Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), associação pública de natureza profissional, 

com estatuto publicado na Lei 157/2015, de 17 de setembro, criada pelo Decreto-Lei 349/99, de 

02 de setembro e redenominada pela Lei 47/2011, de 27 de Junho, que atribui o título e regula o 

exercício da profissão de Engenheiro Técnico, pessoa colectiva nº 504 923 218, com sede na 

Praça D. João da Câmara, nº 19, 1200-147 Lisboa, representada neste ato pelo seu Bastonário, 

Augusto Ferreira Guedes, portador do Cartão de Cidadão nº 07526592 3ZZ9, com domicílio 

profissional na sede da representada, doravante designada por OET; 

e  

A Associação Portuguesa dos Arquitectos Paisagistas (APAP), associação com 

declaração de utilidade pública por despacho do Primeiro-Ministro, de 19 de Julho de 1995, 

pessoa colectiva nº 502 225 610, com sede na Tapada da Ajuda nº 33, 1349-017 Lisboa, 

representada neste ato pelo seu Presidente, João Ceregeiro, portador do Cartão de Cidadão nº 

05340368, com domicílio profissional na sede da representada, doravante designada por APAP; 

e 
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A Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores (APPC), Associação 

Empresarial sem fins lucrativos, representante do sector de estudos e projetos de Engenharia, 

Arquitetura, Ambiente, Economia e Gestão, pessoa colectiva nº 501 111 751, com sede na 

Avenida António Augusto de Aguiar, 126–7º, 1050-020 Lisboa, representada neste ato pelo seu 

Presidente, Jorge Nandin de Carvalho, portador do Cartão de Cidadão nº 02161001 0 ZX5, com 

domicílio profissional na sede da representada, doravante designada por APPC; 

e 

O Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC, I.P.), 

instituto público dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio, pessoa 

colectiva nº 504739506, com sede na Av. Júlio Dinis, nº 11, 1069-010 Lisboa, representada 

neste ato pelo seu Presidente do Conselho Diretivo, Fernando Miguel dos Santos Batista, 

portador do cartão de cidadão 07268924, com domicílio profissional em Lisboa, doravante 

designado por IMPIC, I.P.; 

e 

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP), associação de empregadores de direito 

privado e sem fins lucrativos, de âmbito nacional, constituída ao abrigo dos artigos 440 º e 

seguintes do Código do Trabalho, pessoa colectiva nº 500 835 934, com sede na Praça das 

Indústrias, 1300-307 Lisboa, representada neste ato pelo seu Presidente, António Saraiva, 

portador do Cartão de Cidadão nº 02358172, com domicílio profissional na sede da 

representada, doravante designada por CIP; 

e 

A Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (AECOPS), 

representante dos legítimos interesses das empresas de construção e de serviços conexos, 

pessoa colectiva nº 500 832 579, com sede na Rua Carlos Mayer, nº 2-1º 1700-102 Lisboa, 

representada neste ato pelo seu Vice-Presidente, Vitor Manuel Canas Cardoso, portador do 

Cartão de Cidadão nº 8099798 8ZX1, com domicílio profissional na sede da representada, 

doravante designada por AECOPS; 

e 

A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), 

associação empresarial de âmbito nacional, representativa das empresas e empresários em 

nome individual que operam no setor da construção, nas mais diversas atividades que o 

integram, pessoa colectiva no 500 989 567, com sede na Rua Álvares Cabral, no 306, 4050-040 

Porto, representada neste ato pelo seu Presidente, Manuel Joaquim Reis Campos, portador do 

Cartão de Cidadão nº 00978559 0 ZY8, com domicílio profissional na sede da representada, 

doravante designada por AICCOPN; 

e 

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), 

entidade nacional que representa os promotores e investidores imobiliários, nacionais e 

estrangeiros, com atividade no território português, pessoa coletiva nº 502 677 643, com sede 

na Rua Tierno Galvan, Torre 3 Amoreiras, 6.º andar, sala 607, 1070-274 Lisboa, representada 

neste ato pelo seu Presidente, Hugo Santos Ferreira, portador do Cartão de Cidadão nº 

12557536, com domicílio profissional na sede da representada, doravante designada por APPII;
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CONSIDERANDO: 

 

 

Considerando que: 

 

a) A simplificação e agilização procedimentais são objectivos enunciados na legislação 

portuguesa, designadamente através do Decreto-Lei n.º 135/1999, de 22 de abril, e do 

Decreto-Lei n.º 73/2014, de 13 de maio, devendo ser também aplicadas aos pedidos de 

realização de operações urbanísticas; 

 

b) A progressiva digitalização dos processos de submissão destes pedidos, acelerada pelas 

restrições de acesso e mobilidade impostas pelo período pandémico, tem vindo a generalizar 

uma modificação dos procedimentos administrativos utilizados; 

 

c) A adoção de diferentes suportes e plataformas informáticos para instrução de processos, por 

múltiplas instituições da Administração, tem dado lugar a uma diversidade de requisitos e de 

diferentes exigências de elementos instrutórios a entregar; 

 

d) A transição para o meio digital na submissão dos pedidos de realização de operações 

urbanísticas constitui uma oportunidade singular para alcançar uma maior simplificação, 

agilização e uniformização de procedimentos e requisitos; 

 

e) A agilização e uniformização assim alcançadas possibilitarão a criação de benefícios 

potenciais significativos para o desenvolvimento da atividade económica, com reflexos na 

melhoria da qualidade do ambiente construído, e para uma maior garantia de equidade no 

acesso aos actos administrativos; 

 

As PARTES SIGNATÁRIAS RESOLVEM, livremente e de boa fé, CELEBRAR o presente 

Memorando de Entendimento que se rege pelas seguintes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO E ÂMBITO 

O presente Memorando de Entendimento tem por objeto a colaboração entre as partes 

signatárias na elaboração de uma proposta de harmonização e unificação de procedimentos e 

na normalização de um elenco de elementos para instrução e submissão de processos 

administrativos no âmbito de operações urbanísticas.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

Para garantir o cumprimento do presente Memorando de Entendimento, as partes signatárias 

obrigam-se a contribuir para o desenvolvimento de uma proposta comum com o objeto e âmbito 

referidos na cláusula primeira, para apresentação ao Governo da República e à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

COMISSÃO TÉCNICA 

Será criada uma Comissão Técnica constituída por representantes de cada uma das partes 

signatárias, designados após a assinatura do presente Memorando de Entendimento, à qual 

competirá: 

a) avaliar as dificuldades e disparidades atuais na instrução e submissão de processos 

administrativos no âmbito de operações urbanísticas; 

b) recolher contributos neste mesmo âmbito com objetivo de alcançar propostas de resolução; 

c) estudar e discutir soluções para os problemas e questões verificados; 

d) elaborar uma proposta de simplificação e normalização, a submeter às partes signatárias 

para decisão. 
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CLÁUSULA QUARTA 

COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES 

As partes deverão indicar um endereço de correio electrónico para comunicação no âmbito do 

presente Memorando. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

REGISTO DOS TRABALHOS 

As partes signatárias comprometem-se a elaborar, em cada uma das suas fases, um registo 

escrito dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Comissão Técnica. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMUM 

A proposta elaborada no âmbito da cláusula segunda será apresentada ao Governo da 

República e à Associação Nacional de Municípios Portugueses em conjunto pelas partes 

signatárias. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

1 - O presente Memorando de Entendimento entra em vigor na data da sua assinatura; 

2 - As partes poderão referir-se publicamente ao presente Memorando, embora não divulgando 

os termos da proposta antes da sua apresentação ao Governo da República e à Associação 

Nacional de Municípios Portugueses; 

3 - Os casos omissos deverão ser solucionados de comum acordo entre as partes signatárias, 

podendo ser feitos aditamentos a este Memorando. 
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O PRESENTE MEMORANDO DE ENTENDIMENTO É ASSINADO em 10 (dez) exemplares, 

ficando cada parte na posse de um exemplar. 
 

 

Lisboa, 13 de Dezembro de 2022, 

 
 

  

Gonçalo Byrne Presidente da Ordem dos Arquitectos 

  

Fernando Manuel de Almeida Santos Bastonário da Ordem dos Engenheiros 

  

Augusto Ferreira Guedes Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos 

  

João Ceregeiro Presidente da Associação Portuguesa dos 

Arquitectos Paisagistas 

  

Jorge Nandin de Carvalho Presidente da Associação Portuguesa de 

Projectistas e Consultores 

  

Fernando Miguel dos Santos Batista Presidente do Instituto dos Mercados Públicos do 

Imobiliário e da Construção, IP 

  

António Saraiva Presidente da Confederação Empresarial de 

Portugal 

  

Vítor Manuel Canas Cardoso Vice-Presidente da Associação de Empresas de 

Construção e Obras Públicas e Serviços 

  

Manuel Reis Campos Presidente da Associação dos Industriais da 

Construção Civil e Obras Públicas  

  

Hugo Santos Ferreira Presidente da Associação Portuguesa de 

Promotores e Investidores Imobiliários  
 
 


