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  ANEXO 1 
 

Ordem dos Arquitectos - Considerações na generalida de à Proposta de 
revisão do decreto nº 73/37, de 28 de Fevereiro, ap resentada pelo IMOPPI e 

datada de 17 de Novembro 
 

 
“ 2. Considerações na generalidade 
 
2.1 Os loteamentos e o espaço público ficam de fora  
As reformas legislativas sucessivas em matéria de edificação, urbanização e 
ordenamento territorial conduziram à existência de dois regimes jurídicos distintos: 

- o RJUE ( Regime Jurídico da Urbanização e Edificação )1 que reúne num só 
regimes anteriormente separados ( obras particulares e loteamento ) 

 - O RJIGT ( Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial )2, que 
inclui o planeamento de pequena escala ( planos de urbanização e planos de 
pormenor ). 

Entre os dois regimes há uma fronteira, que inclui por exemplo os projectos de 
espaços públicos, não sujeitos a licenciamento mas de grande importância para a 
qualidade urbana e ambiental.  
Na qualificação dos autores de planos, cujo regime também está em revisão no 
âmbito do Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Desenvolvimento 
Regional, sempre prevaleceu o princípio da equipe de projecto. Esse princípio deve 
igualmente ser consagrado para as operações de loteamento e para os projectos de 
espaço público. Nenhuma destas matérias está abrangida pela proposta, embora a 
primeira seja claramente do âmbito do RJUE. 
A lacuna é tanto mais grave quanto se sabe que muitos dos males de que padece o 
nosso território começam exactamente nas operações de loteamento e no 
abandono a que tem estado votado o espaço público. 

 
2.2 O conceito de autor de projecto é ambíguo 
É preciso que fique claro de que falamos quando falamos de “projecto”. Não tendo o 
governo optado pela definição, por nós proposta, de projecto de arquitectura, nem 
tendo usado a expressão já existente na lei portuguesa de “projecto geral”, ficamos 
sem saber do que se trata. Ou estamos perante o resultado de uma concepção 
técnica que exige conhecimentos para fazer a caracterização estética, formal, 
funcional e construtiva de uma edificação; ou se trata de um qualquer conjunto de 
“peças escritas e desenhadas” para explicar uma obra que não carece de 
licenciamento municipal. No primeiro caso, temos de restringir a autoria de projectos 
aos profissionais habilitados com nível de formação não inferior a 4 ( actuais 
bacharéis, futuros licenciados ou equivalente). No segundo, profissionais com o 
nível 3 ( equivalente ao 12º ano ) poderão realizá-lo. 
Esta fronteira entre qualificações e responsabilidades tem de ser traçada com rigor. 
Como fez o Código do Direito de Autor e Direitos Conexos3, quando protegeu a 
autoria de obras de arquitectura, urbanismo ou design e não a reconheceu aos 
                                                 
1 Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-lei n.º 177/2001, de 4 de Junho 
2 Decreto-lei n.º 389/99, de 22 de Setembro 
3 Decreto-lei nº 63/85, de 14 de Março e respectivas alterações 
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“colaboradores técnicos” ( agentes técnicos, desenhadores, construtores ou outros 
semelhantes). 
 
2.3 A ausência da certificação de projectos pode af ectar todo o sistema de 
qualificação 
Houve já várias tentativas de alterar os regimes de qualificação dos autores de 
projecto. Na década de 90 chegou a ser publicado o decreto-lei nº 83/94, de 14 de 
Março, entretanto revogado, que previa a emissão de certificados de conformidade 
para os projectos, os quais permitiriam simplificar todo o processo de licenciamento. 
A ideia não vingou. Mas é pena que o novo regime proposto a ignore. Num tempo 
de desburocratização e implementação de plataformas tecnológicas, não se 
compreende que a certificação de projectos não seja um dos mecanismos a 
implementar para aumentar a qualidade e a responsabilidade, como aliás acontece 
noutros Estados Membros da UE. 
 
2.4 O projecto de execução é uma garantia indispens ável 
Parece-nos difícil implementar o sistema de seguros proposto sem garantir, do lado 
dos projectistas, a exigência de apresentação de projectos de execução. Ninguém 
pode assegurar o cumprimento cabal de um projecto que não tenha sido 
desenvolvido até essa fase. E nenhuma seguradora pode sequer calcular riscos 
sem conhecer, em detalhe, os métodos construtivos, os materiais utilizados e os 
procedimentos envolvidos na execução de obra. De resto o seguro, só por si, não é 
sinónimo de qualidade. sem projecto de execução e sem certificação de projectos, 
perguntamo-nos como pode ser construído o sistema de seguros previsto. É como 
tentar fazer uma omeleta sem ovos. 
 
2.5 O dono de obra e o utilizador ficam de fora 
Estranha-se ainda que os direitos e deveres, incluindo a responsabilidade, quer do 
dono de obra, quer do utilizador, estejam ausentes da proposta. A equação das 
responsabilidades fica assim muito incompleta. A visão de que a presença de 
técnicos qualificados no processo resolverá tudo o que há para resolver é 
tecnocrática e redutora. Quer os donos de obra, quer os utilizadores finais, têm um 
papel importantíssimo a desempenhar na garantia de qualidade e na manutenção 
do edificado.  
Também nos parecem curtas as responsabilidades no que respeita às empresas de 
construção. A qualidade e a confiança no sector passam pela definição muito clara, 
em sede legal, dos seus deveres e das garantias a que devam estar obrigados 
perante os futuros utilizadores. “ 
 
 
 
 

[Extracto do Parecer da Ordem dos Arquitectos, com data de 22 de Novembro de 2006, enviado para o IMOPPI] 

 
 


