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Comunicado 
 
 

1. Terminou mais um ano parlamentar sem que a Assembleia da República tenha 
dado qualquer seguimento ao projecto de lei nº 183/X “Arquitectura: Um direito 
dos cidadãos, um acto próprio dos Arquitectos”, uma iniciativa legislativa 
subscrita por mais de 35.000 cidadãos e aprovada por unanimidade em Maio 
de 2006.  

2. No último Congresso dos Arquitectos Portugueses foi deliberado “exigir da 
Assembleia da República, através dos seu Presidente e de todos os Grupos 
Parlamentares, que agendem para votação na especialidade e final global o 
projecto de lei nº 183/X”. Apesar de todas as nossas diligências, nem o senhor 
Presidente da Assembleia nos recebeu, nem a Comissão Parlamentar onde o 
projecto de lei se encontra convocou a Comissão representativa, como a lei 
estipula.  

3. Entretanto, o governo apresentou na AR a proposta de lei nº 116/X, que nos 
mereceu sérias reservas, em devida altura apresentadas ao Governo e a todos 
os grupos parlamentares. O projecto do governo foi igualmente aprovado por 
unanimidade, apesar de contradizer algumas disposições do projecto 183/X e 
nada mais aconteceu. 

4. É motivo de desencanto e descrédito o facto de o parlamento não dar 
seguimento à primeira iniciativa legislativa de cidadãos da sua história. E é 
motivo de desencanto e descrédito a ausência de empenhamento do governo e 
da maioria parlamentar na resolução rápida de uma reforma por todos 
reconhecida como urgente: a revogação do obsoleto decreto 73/73, tantas 
vezes prometida por sucessivos governos. 

5. Em 18 de Julho, na sequência de iniciativa da Secção Regional Norte da 
Ordem dos Arquitectos, com a colaboração da Arquitecta Graça Correia, os 
arquitectos Siza Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho e Paula Santos, 
acompanhados pelos dirigentes da Ordem Helena Roseta e João Pedro 
Serôdio, reuniram com o Secretário de Estado Adjunto, das Obras Públicas e 
das Comunicações, Paulo Campos, a quem apresentaram as razões da 
discordância profunda dos arquitectos face ao actual articulado da proposta de 
lei nº 116/X. Para Siza Vieira, o texto, tal como está, é um tremendo 
retrocesso, porque cria barreiras artificiais entre arquitectos e outros 
profissionais que na prática já não existem. Alcino Soutinho reforçou esta 
posição esclarecendo que é incompreensível impedir os arquitectos de intervir 
nos espaços públicos. Souto Moura disse ainda que remeter os arquitectos 
apenas para o projecto de edifícios e seus logradouros é humilhante e será 
mesmo um escândalo em termos internacionais. No final da audiência, ficou 
deliberado que a Ordem dos Arquitectos manteria o diálogo com a Secretaria 
de Estado relativamente à análise crítica da proposta de lei do governo na 
especialidade, tomando como base de trabalho o parecer já enviado pela 
Ordem. 

6. Estamos como sempre estivemos disponíveis para o diálogo. Mas não 
conseguimos compreender que se tenha tanta pressa na mudança de diplomas 
que enformam toda a actividade da edificação, urbanização e planeamento e 
se esqueça a reforma da qualificação profissional dos técnicos, sem a qual a 
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mera aplicação do Simplex, nesta área, pode redundar em desastres 
urbanísticos e construtivos.  

7. A Ordem dos Arquitectos manifesta mais uma vez a sua imensa preocupação 
com o atraso na revogação do decreto 73/73 e com a redacção da proposta de 
lei nº 116/X. Caso a Assembleia da República, por omissão ou acção, 
desfigure os objectivos da iniciativa legislativa de cidadãos, que dinamizámos 
para garantir que em Portugal a arquitectura deve ser feita por arquitectos, a 
Ordem dos Arquitectos recorrerá para todas as instâncias nacionais e 
comunitárias competentes, de acordo com o mandato recebido do 11º 
Congresso dos Arquitectos Portugueses.    

 
 
Lisboa, 23 de Julho de 2007 
 
 
 
 
 
 
Helena Roseta  
Presidente da Ordem dos Arquitectos 
 


