
 

 

 

 

 

PARECER URGENTE 
 
 
 
 
 
 

ESTATUTO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS – NORMAS DE DIREITO 

ELEITORAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 de Setembro de 2007 

 



 1

 

 

 

§ 0.º 

CONSULTA 

 

 Solicita-nos o CONSELHO DIRECTIVO NACIONAL DA ORDEM DOS 

ARQUITECTOS um parecer urgente sobre a interpretação de dois preceitos do 

Estatuto da referida associação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de 

Julho.  

 

 

 

 

§ 1.º 

COLOCAÇÃO DOS PROBLEMAS 

 

1.1. O Estatuto da Ordem dos Arquitectos (doravante, simplesmente 

denominado “EOA”) estabelece, no seu Capítulo III, uma série de normas 

relativas à organização da aludida ordem profissional. 

Os artigos 10.º a 12.º do EOA dispõem, em concreto, em matéria de direito 

eleitoral1, regulando, em traços gerais, as condições e modo de designação dos 

titulares dos órgãos da Ordem, sem prejuízo da remissão operada no artigo 

12.º, n.º 1, para regulamento próprio.  

Nesse contexto, determina o artigo 10.º, n.º 2, do EOA que “nos cargos 

do conselho directivo nacional e nos conselhos directivos regionais não é 

permitida a reeleição para um terceiro mandato consecutivo nem nos três anos 

                                                 
1 Na acepção de conjunto de normas respeitantes aos procedimentos e processos de selecção 

dos titulares de cargos electivos.  
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subsequentes ao termo do segundo mandato consecutivo”. Paralelamente, 

resulta do artigo 11.º, n.º 2, do EOA que, “para além das situações de 

incompatibilidades legais, não podem ser candidatos a titular de qualquer 

órgão da Ordem os titulares de órgão directivo de qualquer estabelecimento 

de ensino público, particular ou cooperativo que ministre cursos de 

arquitectura, qualquer que seja a sua natureza”.  

 

1.2. Perante as mencionadas determinações normativas, o CONSELHO 

DIRECTIVO NACIONAL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS (doravante, igualmente 

denominado “Consulente”), coloca diversas questões. 

Em primeiro lugar, pergunta a Consulente qual o modo de aplicação 

dos limites prescritos no artigo 10.º, n.º 2, do EOA no tocante à renovação 

sucessiva de mandatos “nos cargos do conselho directivo nacional e nos 

conselhos directivos regionais”. Mais concretamente, pretende a mesma aferir 

se a proibição estabelecida no citado artigo 10.º, n.º 2, do EOA reveste carácter 

genérico, restringindo pura e simplesmente o acesso, para um terceiro 

mandato consecutivo, aos conselhos directivos nacional ou regionais ou se, pelo 

contrário, detém carácter restrito, inviabilizando apenas a renovação de 

mandato na específica posição previamente assumida pelo candidato, por dois 

mandatos consecutivos, no âmbito dos mencionados órgãos de direcção. 

Pretende ainda a Consulente esclarecer o disposto no artigo 11.º, n.º 2, 

do EOA. Em particular, é-nos questionado se a restrição estabelecida no 

mencionado preceito, no que concerne aos titulares de órgão directivo de 

estabelecimentos de ensino que ministrem cursos de arquitectura, “contempla 

o acto de apresentação da candidatura ou apenas o exercício do cargo em caso 

de eleição”. Para além disso, é solicitada a nossa opinião quanto à 

interpretação da expressão “órgão directivo”, mais concretamente, quanto à 

questão de saber se a mesma expressão abrange as Direcções de 
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Departamentos ou de Cursos de Arquitectura eventualmente instituídos nos 

referidos estabelecimentos de ensino. 

 

 

 

§ 2.º 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 10.º, N.º 2, DO EOA 

 

2.1. O artigo 10.º, n.º 2, do EOA tem por objecto ou por efeito a fixação, 

no que toca aos cargos do conselho directivo nacional e dos conselhos directivos 

regionais, de um número máximo de dois mandatos consecutivos, proibindo 

ainda a reeleição nos três anos subsequentes ao termo do segundo mandato 

consecutivo.  

 

2.2. À partida, cabe salientar que a imposição de limites à renovação 

sucessiva de mandatos e, bem assim, à apresentação de candidaturas nas 

eleições subsequentes, nos termos operados pelo artigo 10.º, n.º 2, do EOA, 

equivale à criação de situações de incapacidade eleitoral passiva ou de 

inelegibilidade dos sujeitos visados pelo respectivo âmbito. Com efeito, a 

verificação dos referidos limites consubstancia um facto impeditivo do acesso 

à qualidade de destinatário do próximo acto electivo2, integrando, assim, o rol 

das inelegibilidades que impendem sobre o mesmo acto. É preciso, portanto, não 

esquecer que o estabelecimento de incapacidades eleitorais passivas ou 

inelegibilidades acarreta inevitáveis restrições a direitos fundamentais, 

encontrando-se, por esse motivo, sujeito ao respectivo regime constitucional3. 

                                                 
2 Cfr. JORGE MIRANDA, Direito Constitucional III – Direito Eleitoral e Direito Parlamentar, 

Lisboa, 2003, p. 62; idem, Estudos de Direito Eleitoral, Lisboa, 1995, pp. 16-17. 
 
3 Cfr. JORGE MIRANDA, Direito Constitucional III – Direito Eleitoral e Direito Parlamentar, 

Lisboa, 2003, p. 63. 
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A regra é portanto “a de que todo o eleitor pode ser eleito, pelo que as 

excepções têm de ser justificadas”4. 

 

a) No Direito eleitoral português, a previsão de inelegibilidades encontra-

se primordialmente ordenada à consecução e garantia de dois valores 

fundamentais: a liberdade de escolha dos eleitores, por um lado, e a isenção e 

independência de exercício dos cargos electivos, por outro (cfr. artigo 50.º, n.º 3, da 

Constituição).  

 

b) A inelegibilidade que advém da imposição de limites à possibilidade 

de reeleições consecutivas tem sido igualmente fundada numa motivação 

adicional, traduzida na necessidade de garantia do princípio democrático, de 

acordo com a ideia de que esse princípio, na sua dimensão representativa, não 

só impõe o sufrágio periódico como pressupõe a renovação dos titulares dos cargos 

políticos5. O princípio da renovação constitui, na verdade, um dos princípios 

estruturantes da nossa Constituição eleitoral, recebendo consagração expressa, 

no que concerne aos cargos políticos, no seu artigo 118.º - preceito que autoriza 

expressamente o legislador a “determinar limites à renovação sucessiva de 

mandatos dos titulares de cargos políticos executivos”.   

O substrato lógico e motivacional que ora se descreve tem aplicação 

natural às inelegibilidades previstas para efeitos de acesso a cargos políticos 

electivos (na acepção de cargos desempenhados pelos titulares da função política ou 

com relevância política) No entanto, ressalvadas as devidas especificidades, as 

considerações acima enunciadas encontram-se, de igual modo, na base das 

                                                 
4 Cfr. J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa 

Anotada, Vol I, Coimbra, 2007, p. 678. 
5 Levantando dificuldades à invocação dos aludidos fundamentos, cfr. Acórdão n.º 

364/91 do Tribunal Constitucional, de 31 de Julho de 1991, Proc. n.º 367/91, in 
www.tribunalconstitucional.pt.. 

 



 5

situações de inelegibilidade estabelecidas para as eleições que – tal como as 

desenvolvidas no seio da Ordem dos Arquitectos - não revestem carácter 

político, no sentido próprio do termo.  

Realmente, as eleições não políticas realizadas nos mais diversos 

domínios do Direito e da sociedade portuguesa  encontram-se submetidas aos 

princípios gerais de Direito eleitoral político, dentre os quais se destaca o acima 

mencionado princípio democrático, genericamente enunciado no artigo 2.º da 

Constituição e concretamente traduzido nos corolários do sufrágio igual, 

universal, livre, secreto e periódico. Estes valores têm, aliás, particular relevância 

no que respeita às eleições realizadas no âmbito de associações públicas, 

relativamente à quais se impõe garantir, nos termos do artigo 267.º, n.º 4, da 

Constituição, uma “organização interna baseada no respeito dos direitos dos 

seus membros e na formação democrática dos seus órgãos”. 

Assim, tendo precisamente em vista a observância dos imperativos 

imanentes à ideia de democracia, bem como a salvaguarda de outros valores 

juridicamente relevantes, a regulação das eleições não políticas contém 

frequentemente restrições à elegibilidade dos cidadãos integrados nas 

entidades ou comunidades em causa. Certo é que as inelegibilidades previstas 

nesse âmbito não deixam de estar sujeitas ao crivo do princípio da 

proporcionalidade, erigido no artigo 18.º da Constituição, nos casos em que 

consubstanciem restrições a direitos, liberdades e garantias cujo exercício 

passe pela possibilidade de acesso a determinados cargos públicos electivos (cfr. 

artigos 47.º, n.º 1 e 50.º, n.º 1, da Constituição). Pelo contrário, nessas situações, 

as normas de inelegibilidades não só carecem de adequada fundamentação com 

base noutros direitos e interesses protegidos dos cidadãos, como não poderão 

exceder, no respectivo âmbito e efeitos, o estritamente necessário para 

salvaguardar os direitos e interesses invocados.  
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2.3. A interpretação do artigo 10.º, n.º 2, do EOA não poderá, pois, 

deixar de tomar em linha de conta os dados que se acabaram de enunciar. Em 

especial, a análise do mencionado dispositivo deverá ter sempre presente o 

enquadramento básico das normas de inelegibilidade como fontes prescritivas de 

limites negativos ao direito de sufrágio passivo, o qual reveste, no presente 

caso – e como se concretizará adiante -, carácter instrumental ao exercício de 

outras posições subjectivas juridicamente protegidas. 

 

2.4. Paralelamente ao escrutínio dos elementos lógicos de interpretação 

conferidos pela natureza e teleologia imanentes às prescrições do artigo 10.º, 

n.º 2, do EOA, importa, sobretudo, atender à letra do preceito em exame, 

enquanto base de reconstrução do pensamento legislativo inerente à sua 

consagração e, bem assim, limite intransponível da tarefa hermenêutica assumida 

na presente Consulta.  

Determina o artigo 10.º, n.º 2, do EOA que “nos cargos do conselho 

directivo nacional e nos conselhos directivos regionais não é permitida a 

reeleição para um terceiro mandato consecutivo nem nos três anos 

subsequentes ao termo do segundo mandato consecutivo”.  

Sem dúvida, é possível verificar que os limites contidos no normativo 

em análise têm unicamente por objecto a renovação dos mandatos 

correspondentes aos cargos electivos do conselho directivo nacional e dos 

conselhos directivos regionais da Ordem dos Arquitectos. Os candidatos a 

titulares dos demais órgãos nacionais e regionais da referida associação – 

órgãos esses identificados no artigo 9.º do respectivo Estatuto6 – não estão, 

                                                 
6 A Ordem dos Arquitectos dispõe de órgãos nacionais e regionais. De acordo com o 

artigo 9.º do EOA, são órgãos nacionais da Ordem: 
a) O congresso; 
b) A assembleia geral; 
c) O conselho nacional de delegados; 
d) O conselho directivo nacional; 
e) O conselho fiscal nacional; 
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pois, sujeitos ao teor das determinações constantes do artigo 10.º, n.º 2, do 

EOA. 

Todavia, para além deste primeito elemento, as dúvidas multiplicam-se. 

Uma primeira leitura do citado artigo 10.º, n.º 2, do EOA não nos permite, na 

verdade, identificar, com a certeza desejada, quais as realidades que o referido 

preceito visa conformar quando proíbe a reeleição para um terceiro mandato 

consecutivo (ou nos três anos subsequentes ao termo do segundo mandato 

consecutivo) nos “cargos do conselho directivo nacional e dos conselhos 

directivos regionais”.  

Em particular, cabe perguntar – como faz a Consulente – se a referida 

proibição tem por base o cômputo de todas reeleições sucessivas de 

determinada pessoa como titular do conselho directivo nacional ou dos conselhos 

directivos regionais, independentemente da respectiva afectação funcional 

durante cada mandato. Ou, pelo contrário, tem o artigo 10.º, n.º 2, do EOA 

pretensão de aplicação autónoma e diferenciada aos mandatos exercidos i.) em 

cada um dos referidos órgãos de direcção; e, cumulativamente, ii.) nas 

diferentes tipologias de titulares previstas no âmbito dos mencionados órgãos?  

Neste contexto, deve nomeadamente ter-se em atenção o elenco 

estabelecido nos artigos 17.º, n.ºs 1 e 4, e 25.º, n.ºs 1 e 3, do EOA, nos quais se 

determina que, quer o conselho directivo nacional, quer os conselhos directivos 

regionais são constituídos por um presidente, um vice-presidente e sete vogais, 

sendo que, dentre estes, dois membros ainda assumirão funções de secretário e 

                                                                                                                                             
f) O conselho nacional de disciplina; 
g) O conselho nacional de admissão. 

E, por seu turno, são órgãos regionais: 
a) As assembleias regionais; 
b) Os conselhos regionais de delegados; 
c) Os conselhos directivos regionais; 
d) Os conselhos regionais de disciplina; 
e) Os conselhos regionais de admissão. 
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tesoureiro e outros ainda integrarão, no caso dos titulares do conselho directivo 

nacional, a comissão executiva (cfr. artigo 19.º do EOA).  

 

2.5. A resposta às questões colocadas prende-se, em parte, com a análise 

da linguagem empregue na redacção do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, cumprindo 

destacar, no que ao objecto da presente Consulta concerne, os conceitos de 

cargo e mandato.  

Como se referiu, a Ordem dos Arquitectos integra um conjunto de 

órgãos indicados no artigo 9.º do respectivo Estatuto. De acordo com as 

concepções gerais vigentes em matéria de Direito, os órgãos consistem em 

centros autónomos institucionalizados de formação e manifestação da vontade 

dos entes em que se inserem. Noutra perspectiva, e segundo a construção 

doutrinária realizada por JORGE MIRANDA, a noção de órgão agrega quatro 

elementos incindíveis, a saber: i.) a instituição ou, em certa acepção, o ofício, 

como obra ou empreendimento que se realiza e perdura no meio social; ii.) a 

competência, entendida como conjunto de poderes funcionais cometidos ao 

órgão; iii.) o titular ou titulares, ou seja, a pessoa física ou pessoas físicas que, 

em cada momento, incarnam a instituição e formam a sua vontade; iv.) o cargo 

como função que ao titular compete exercer7.  

Por aqui se vê que o conceito de cargo corresponde ao conjunto de funções 

exercidas pelos titulares de determinado órgão, aproximando-se das noções de 

competência, tarefa ou missão. O mesmo conceito tem sido, de igual modo, 

reconduzido ao estatuto dos titulares de determinado órgão, ou seja, ao “complexo 

de situações jurídicas activas e passivas de que a pessoa singular titular de órgão passa 

a ser portadora pelo facto dessa titularidade”8. 

                                                 
7 Cfr. JORGE MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, V, 3.ª ed., Coimbra, 2004, pp. 53 

e 54 
8 Cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA, Lições de Direito Administrativo, I, Lisboa, 1999, p. 

162. 
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O termo mandato, por seu turno, pode assumir diversos significados ou 

conotações, equivalendo, em certos casos, ao conceito de cargo (no que respeita 

aos órgãos de titulares electivos), traduzindo, noutros casos, a relação de 

representação estabelecida, através da eleição, entre os eleitores e os eleitos, 

legitimadora do exercício por estes do cargo para que foram designados, podendo 

ainda respeitar, de acordo com um entendimento comum, ao carácter 

temporário e periódico de semelhante exercício.  

Afigura-se, assim, claro, segundo os elementos literais em análise, que a 

proibição decretada pelo artigo 10.º, n.º 2, do EOA respeita apenas à reeleição 

para o exercício das mesmas funções (rectius, cargo) previamente ocupadas pelo 

candidato por dois mandatos consecutivos. Desse modo, o referido preceito visa 

evitar a perpetuação na titularidade de determinadas competências ou centros 

de poderes funcionais, em detrimento dos princípios de renovação e eficiência.  

 

2.6. Aferido o sentido básico do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, é possível 

carrear para a presente análise diversas ilações essenciais. 

 Em primeiro lugar, verifica-se que o conceito de cargo assume um 

sentido material e/ou funcional, não atendendo a critérios de ordem formal, 

como é o caso das denominações conferidas aos diversos titulares do conselho 

directivo nacional e dos conselhos directivos regionais (presidente, vice-presidente, 

secretário, tesoureiro ou, simplesmente, vogal). Na verdade, o apuramento das 

situações sujeitas aos limites constantes do  artigo 10.º, n.º 2, do EOA depende 

unicamente da natureza das tarefas desempenhadas nos mandatos anteriores, 

independentemente do correspondente título ou denominação.  

Paralelamente, consubstanciando o citado preceito, como atrás se 

evidenciou, uma norma de inelegibilidade, a identidade ou diversidade das 

funções (ou cargo) para as quais determinado sujeito se pretende candidatar 

deverá aferir-se, para os efeitos aí cominados, em momento prévio ao início do 

acto eleitoral. O que significa, por um lado, que a delimitação dos diferentes 
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cargos, para efeitos de aplicação do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, deverá ter por 

base o elenco de competências e funções aprioristicamente estabelecidas na lei 

ou na regulamentação orgânica aprovada para os entes em causa. E 

igualmente implica, por outro, que, para os efeitos visados por aquela 

disposição legal, apenas interessam as competências e funções cujo gozo e 

exercício dependa unicamente da eleição do candidato para o órgão social (e, 

eventualmente, da específica posição dentro deste) que se propõe integrar.  

Na perspectiva da aplicação do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, não assumem, 

portanto, qualquer relevância as competências e funções que são objecto de 

uma ulterior atribuição ou repartição no seio dos mencionados órgãos, 

mediante a designação de alguns dos seus titulares. É o caso, nomeadamente, 

dos secretários e tesoureiros do conselho directivo nacional e dos conselhos 

directivos regionais, que são eleitos pelos referidos órgãos de entre os seus 

membros (cfr. artigo 17.º, n.º 4, e 25.º, n.º 2, do EOA), bem como o da maioria 

dos titulares da comissão executiva, eleitos entre os membros do conselho 

directivo nacional9. 

 

2.7. Nestes termos, com base nos elementos conferidos pela 

interpretação literal do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, pode inferir-se que este 

                                                 
9 Por forma a corroborar o que ora se refere, cabe chamar a atenção para o disposto no 

Regulamento Eleitoral, aprovado pelo CONSELHO DISTRITAL NACIONAL DA ORDEM DOS 

ARQUITECTOS em 15 de Maio de 2007, no tocante à formulação das propostas de candidaturas. 
No número 4 do referido regulamento, é determinado que “as propostas de candidatura com 
as listas de candidatos podem integrar todos os órgãos sociais a eleger ou apenas os órgãos 
nacionais ou regionais”, dispondo ainda o número 4.1. que “para cada órgão as listas devem 
indicar claramente (...) os candidatos a Presidente e Vice-Presidente, quando for o caso”, sendo 
os demais candidatos pretendentes a vogais dos órgãos em causa. Nas eleições dos órgãos da 
Ordem dos Arquitectos não há, portanto, lugar à apresentação de candidaturas para os 
lugares de secretários ou tesoureiros do conselho directivo nacional e dos conselhos directivos 
regionais, assim como não existem eleições (pelo menos, externas) para a comissão executiva. 
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normativo legal não tem em linha de conta os mandatos consecutivos exercidos na 

titularidade de órgãos distintos.  

Concretamente, o artigo 10.º, n.º 2, do EOA não proíbe a eleição de um 

candidato a presidente, vice-presidente ou vogal do conselho directivo nacional 

pelo facto de o mesmo ter previamente exercido dois mandatos consecutivos 

como presidente, vice-presidente ou vogal de um conselho directivo regional, o 

mesmo sucedendo na situação inversa.  

Neste sentido, basta atentar nas competências atribuídas aos referidos 

órgãos (cfr. artigos 18.º e 26.º do EOA) para imediatamente se verificar a 

diversidade dos poderes funcionais – ou cargos - desempenhados pelos 

respectivos titulares, mesmo no que respeita àqueles que detêm a mesma 

denominação (v.g. presidente, vice-presidente ou vogal). Com efeito, muito 

embora o conceito de cargo não se confunda com o de órgão, a verdade é que, 

pela própria natureza das realidades em apreço, cada órgão comporta ou 

encerra diferentes cargos, independentemente da eventual coincidência de 

nomes e categorias de titulares.   

 

2.8. A vexata questio que cumpre esclarecer consiste, todavia, em saber se 

o artigo 10.º, n.º 2, do EOA já não relevará a acumulação por um candidato de 

dois mandatos consecutivos enquanto vogal do conselho directivo nacional ou de 

um conselho directivo regional para impedir a sua reeleição, desta feita, como 

presidente ou vice-presidente do mesmo órgão, e vice-versa. O que equivale a 

perguntar se o aludido preceito proíbe a eleição de um candidato a presidente, 

vice-presidente ou vogal do conselho directivo nacional ou de um conselho 

directivo regional quando o mesmo tenha integrado os mencionados órgãos por 

dois mandatos consecutivos, ainda que em posição ou sob denominação 

diversa àquela para a qual se candidata.   

A este propósito, cabe ter presente as conclusões acima enunciadas com 

base na leitura do artigo 10.º, n.º 2, do EOA. Mais concretamente, importa 
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recordar que o citado dispositivo veda apenas a renovação sucessiva de 

mandatos para o exercício dos mesmos cargos (i.e., conjunto de funções). Daqui 

resulta que o artigo 10.º, n.º 2, do EOA apenas impedirá a ocorrência de 

reeleições consecutivas para o conselho directivo nacional e os conselhos directivos 

regionais caso se comprove que esses órgãos não comportam diferentes cargos, 

ou, ainda que tal se verifique, quando as candidaturas sejam apresentadas 

para os cargos exercidos nos mandatos anteriores.   

Para efeitos da presente análise, urge, pois, averiguar se às denominações 

de presidente, vice-presidente ou vogal do conselho directivo nacional e dos conselhos 

directivos regionais correspondem, efectivamente, funções próprias e distintas. 

 

a) Nos termos dos artigos 18.º e 26.º, do EOA, o conselho directivo nacional 

e os conselhos directivos regionais detêm um vasto leque de competências, as 

quais são exercidas pelo colégio formado pelos respectivos titulares. À 

primeira vista, e no que respeita ao exercício dessas competências, parece não 

existir qualquer distinção entre os membros dos órgãos em análise – ou seja, 

entre os respectivos presidentes, vice-presidentes e vogais -, limitando-se os 

mesmos a actuar colectivamente mediante a tomada de deliberações em 

conselho. 

Saliente-se, contudo, que, nos termos dos artigos 17.º, n.ºs 5 e 6, e 26.º, 

n.º 3, do EOA, os presidentes do conselho directivo nacional e dos conselhos 

directivos regionais assumem tarefas e deveres específicos em matéria de 

funcionamento e direcção dos órgãos a que presidem, mais concretamente, no 

que respeita à convocação e condução das respectivas reuniões e, bem assim, 

ao exercício de voto de qualidade nas suas deliberações. A este rol de tarefas 

próprias acrescem ainda os poderes elencados nos artigos 14.º e seguintes 

Código do Procedimento Administrativo10, no que respeita aos órgãos colegiais, 

                                                 
10 Cujas regras são aplicáveis às associações públicas, ex vi do seu artigo 2.º, n.º 1 e 2, 

alínea b). 
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nomeadamente, a possibilidade de “abrir e encerrar as reuniões, dirigir os 

trabalhos e assegurar o cumprimento das leis e a regularidade das 

deliberações”, bem como a faculdade de impugnar ou pedir a suspensão 

jurisdicional da eficácia das deliberações tomadas pelo órgão colegial que 

considere ilegais. 

Desta forma, mostra-se legítimo concluir pela existência de uma clara 

preponderância dos presidentes do conselho directivo nacional e dos conselhos 

directivos regionais em face dos demais titulares desses órgãos11.  

 

b) É, porém, duvidoso que a referida preponderância, assente em 

funções de ordem organizatória ou interna, permita só por si reconduzir os 

presidentes do conselho directivo nacional e dos conselhos directivos regionais a 

cargos distintos dos demais, nos termos e para efeitos do artigo 10.º, n.º 2, do 

EOA. Com efeito, e conforme já se evidenciou, “para além da qualidade 

comum e idêntica de todos os membros do órgão colegial – que consiste na 

titularidade, neles todos, da vontade colegial -, o certo é que, para assegurar o 

correcto e harmónico funcionamento deste, é necessário dotar um ou alguns 

dos seus membros de poderes e deveres funcionais diferenciados, de projecção 

interna ou de representação jurídica. É o caso do presidente e do secretário. 

Diferentemente sucede com aqueles membros de órgãos colegiais que estão 

dotados de uma competência (administrativa) externa própria, diferenciada da 

do órgão colegial – mesmo se fundada na competência dele (como os seus 

delegados)”12.  

                                                 
11 Os vice-presidentes do conselho directivo nacional e dos conselhos directivos regionais, por 

seu turno, já não assumem papel de destaque nos respectivos órgãos, uma vez que, a par de 
eventuais competências delegadas, apenas poderão ser chamados a exercer um voto de 
qualidade, nos casos de ausência dos presidentes. 

12 Cfr. MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/J. PACHECO DE AMORIM, 
Código do Procedimento Administrativo Comentado,  Coimbra, 1997 (5.ª reimp.), p. 148. 
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Recorde-se que a preocupação do legislador, quando instituiu a norma 

de inelegibilidade do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, consistiu em assegurar a 

renovação dos titulares das funções cometidas aos órgãos da Ordem dos 

Arquitectos, com vista à prossecução dos fins da isenção, imparcialidade e 

eficiência. Em ordem à prossecução de tais finalidades, não basta, pois, 

assegurar a rotação ou mobilidade dos titulares incumbidos do exercício de 

tarefas meramente formais, em matéria de organização e funcionamento 

interno dos órgãos. Pelo contrário, antes se impõe garantir que os núcleos de 

decisão e actuação substancial ao nível da Ordem não sejam dominados, por 

mais de dois mandatos consecutivos, pelo mesmo titular.  

 

c) Perante este esclarecimento, importa, todavia, adicionar ao quadro da 

presente análise um dado fundamental, relativo à natureza das funções 

exercidas pelo presidente do conselho directivo nacional.  

Nos termos do artigo 17.º, n.º 3, do EOA, o “presidente do conselho 

directivo nacional é o presidente da Ordem dos Arquitectos, cabendo-lhe 

representá-la em juízo e fora dele”. Por outras palavras, o presidente do conselho 

directivo nacional não se limita a integrar e presidir o conselho directivo nacional, 

assumindo um papel autónomo e diferenciado em relação a esse órgão, na 

qualidade de presidente da Ordem.  

Assim, sendo titular e membro do conselho directivo nacional, o presidente 

do conselho directivo nacional assume também competências próprias, enquanto 

presidente da Ordem dos Arquitectos. Essas competências são, nomeadamente, 

constituídas pelos poderes de representação da Ordem e por todas as matérias 

que a lei lhe confie ou os demais órgãos lhe deleguem.  

Esta circunstância permite, em abstracto, considerar o presidente do 

conselho directivo nacional como um verdadeiro órgão singular integrado no 
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referido conselho (o qual formaria, por seu turno, um órgão complexo13). No 

entanto, independentemente da aplicação das classificações concebidas em 

matéria de órgãos, a verdade (e o essencial) é que o presidente do conselho 

directivo nacional congrega um núcleo de competências e deveres que formam 

um único cargo, distinto daquele que é ocupado pelos demais titulares desse 

conselho, nos termos e para efeitos do artigo 10.º, n.º 2, do EOA.   

 

2.9. Em consequência, impõe-se afirmar que o artigo 10.º, n.º 2, do EOA 

não tem aplicação simultânea e indiferenciada aos mandatos consecutivos 

exercidos em diferentes lugares do conselho directivo nacional, uma vez que entre 

o presidente, por um lado, e o vice-presidente e vogais do referido órgão, por 

outro, não existe total equiparação de funções, cargos e mandatos.  De um modo 

geral, e em jeito de síntese, é possível pois estabelecer o seguinte quadro 

quanto ao teor da mencionada proibição: 

 

a)  Desde logo, não é permitida a eleição de um candidato a vice-

presidente ou vogal do conselho directivo nacional quando o 

mesmo tenha previamente exercido dois mandatos 

consecutivos, no mesmo órgão e nos lugares de vice-presidente 

ou vogal. 

 

b) No entanto, um candidato que, em dois mandatos consecutivos 

e nos três anos anteriores à sua candidatura, tenha ocupado os 

                                                 
13 Como refere FREITAS DO AMARAL, “os órgãos «simples» são os órgãos cuja estrutura 

é unitária, a saber, os órgãos singulares (um só titular) e os órgãos colegiais cujos titulares só 
podem actuar colectivamente quando reunidos em conselho. Os órgãos «complexos» são 
aqueles cuja estrutura é diferenciada, isto é, aqueles que – como o Governo – são constituídos 
por titulares que exercem também competências próprias a título individual (Ministros) e são 
em regra auxiliados por adjuntos, delegados e substitutos (Secretários de Estado, 
Subsecretários de Estado).” Cfr. Curso de Direito Administrativo, I, 3.ª ed., Coimbra, 2006, p. 
765  
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lugares de vice-presidente ou vogal do conselho directivo nacional é, 

ainda assim, elegível para  presidente do mesmo órgão, e vice-

versa. 

 

c) Por seu turno, não poderá ser eleito presidente do conselho 

directivo nacional um candidato que, nos três anos anteriores, 

tenha ocupado esse cargo por dois mandatos consecutivos. 

 

d) Por último, no tocante aos conselhos directivos regionais, não é 

permitida a reeleição para um terceiro mandato consecutivo 

nesses conselhos, independentemente dos lugares previamente 

exercidos (presidente, vice-presidente ou vogal). 

 

2.10. As conclusões ora alcançadas não encontram apenas acolhimento 

na letra do artigo 10.º, n.º 2, do EOA e, em particular, da análise dos conceitos 

e formulações linguísticas que o mesmo preceito emprega. As mesmas 

conclusões vão igualmente de encontro com a ratio da inelegibilidade prevista 

no artigo 10.º, n.º 2, do EOA.  

De facto, como é evidente, os objectivos de índole democrática visados 

pelo estabelecimento de limites à renovação sucessiva de mandatos – maxime, a 

diminuição do risco de personalização do exercício do poder, a garantia de 

uma maior transparência, isenção, eficácia e independência na actuação dos 

titulares dos órgãos, a mobilidade dos agentes públicos e a abertura ao 

dinamismo de novos protagonistas -, não carecem, e muito menos impõem 

que se vede o acesso, por parte dos sujeitos abrangidos, a outros cargos públicos 

que não apresentem qualquer relação com os mandatos anteriormente 

exercidos. Semelhante actuação colidiria frontalmente com o carácter 

necessariamente restritivo das inelegibilidades, enquanto restrições a direitos 

fundamentais ou outros interesses constitucionalmente protegidos.  
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In casu, nem se compreenderia, aliás, que alguém que tivesse integrado 

por duas vezes o conselho directivo nacional, na qualidade de vice-presidente ou 

vogal, não pudesse mais tarde (ou melhor, num futuro próximo), tendo em 

vista a progressão nas suas funções e a aplicação da experiência adquirida, 

candidatar-se a presidente do mesmo órgão e, com isso, a presidente da Ordem. 

Não se vislumbra, efectivamente, qualquer motivo que legitimasse semelhante 

restrição aos direitos básicos do cidadão afectado, em particular, dos seus 

direitos à escolha e ao exercício da profissão e do seu direito de acesso a cargos 

públicos (cfr. artigos 47.º, n.º 1, e 50.º, n.º 1, da Constituição). 

 

 

 

§ 3.º 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 11.º, N.º 2, DO EOA 

 

3.1. Como atrás se referiu, o artigo 11.º, n.º 2, do EOA dispõe que, “para 

além das situações de incompatibilidades legais, não podem ser candidatos a 

titular de qualquer órgão da Ordem os titulares de órgão directivo de qualquer 

estabelecimento de ensino público, particular ou cooperativo que ministre 

cursos de arquitectura, qualquer que seja a sua natureza”. 

 

3.2. O primeiro problema colocado por este normativo respeita, antes de 

mais, à determinação do teor proibitivo que a sua segunda parte encerra. No 

fundo, impõe-se aferir se a titularidade de um órgão directivo de determinado 

estabelecimento de ensino que ministre cursos de arquitectura i.) obsta à 

candidatura e consequente eleição para os órgãos da Ordem dos Arquitectos 

ou se, pelo contrário, ii.) se limita a impedir a acumulação do exercício de 

ambas as funções, no caso de eleição.   
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a) Esta questão prende-se com a distinção básica entre as figuras da 

inelegibilidade e da incompatibilidade.  

As inelegibilidades (ou incapacidades eleitorais passivas) – como acima se 

destacou – representam requisitos negativos de designação de determinado 

candidato, cuja aferição se sucede à averiguação dos requisitos de elegibilidade14. 

As inelegibilidades são, pois, obstáculos jurídicos à candidatura e eleição ou, por 

outras palavras, “circunstâncias inibitórias da eleição”15. As incompatibilidades, 

por outro lado, respeitam ao modo de actuação do eleito, impossibilitando o 

exercício simultâneo do cargo para o qual foi designado e de outras funções ou 

actividades legalmente indicadas. 

No que respeita à respectiva fundamentação, as inelegibilidades – como 

vimos – visam promover a dignidade e genuinidade do acto eleitoral, reduzindo 

ou eliminando o perigo de captatio benevolentiae dos eleitores e garantindo a 

liberdade do seu voto, procurando ainda assegurar a isenção e independência de 

exercício dos cargos electivos (cfr. artigo 50.º, n.º 3, da Constituição). 

As incompatibilidades fundam-se em razões parcialmente similares 

àquelas que são invocadas em sustentação das inelegibilidades - nomeadamente, 

a salvaguarda da neutralidade e da imparcialidade dos titulares de cargos 

públicos -, sem, todavia, implicar uma tão forte restrição dos direitos 

fundamentais abrangidos. Na prática, a previsão de um sistema de 

incompatibilidades impede que os titulares de cargos públicos se vejam numa 

situação de potencial conflito entre os interesses defendidos em cada um dos 

cargos que acumula – situação essa, por natureza, inconveniente, 

potencialmente contraditória ou moralmente atentatória. “Pretende-se, em 

resumo, proteger a independência das funções e, do mesmo passo, manter na 

acção administrativa a moralidade, objectividade e serenidade que lhe deva 
                                                 

14 O único requisito de elegibilidade imposto pelo EOA consiste na comprovação da 
qualidade de membro efectivo da Ordem no pleno exercício dos seus direitos (cfr. artigo 11.º, 
n.º 1, do EOA). 

15 Cfr. JORGE MIRANDA, Estudos, pp. 61. 
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imprimir o cariz indiscutível do interesse geral – o que mais não é do que a 

afloração, em Estado democrático de Direito, do princípio segundo o qual os 

agentes públicos não devem encontrar-se em situação de confronto entre o 

interesse próprio, de natureza pessoal, e os interesses do Estado ou dos entes 

públicos que representam e que lhes compete defender” 16. 

Como se depreende, a diferença entre as inelegibilidades e as 

incompatibilidades não está apenas na sua base (natureza e fundamentos), mas 

também nos respectivos efeitos. Em concreto, a verificação de inelegibilidades 

opera a impossibilidade de participação em determinada eleição, sendo que a 

ocorrência de incompatibilidades obsta apenas à acumulação pelos eleitos do 

cargo público para o qual foram designados e de certas funções de diversa 

natureza. Desta forma, como defende JORGE MIRANDA, “em qualquer caso, o 

acto eleitoral será inválido (ou não chegará a produzir efeitos quanto ao 

inelegível, se, porventura, a inelegibilidade só vier a ser declarada depois dele 

se realizar). Não assim na hipótese de incompatibilidade que é uma 

impossibilidade de exercício simultâneo de dois cargos ou actividades e que, 

por isso, em vez de pôr em causa o processo designativo, apenas envolve a 

necessidade de renúncia ou a perda de um dos cargos ou actividades ou, mais 

raramente, dos dois, e a nulidade de certos actos jurídicos praticados no 

exercício de uma das funções”17. 

Ambas as figuras gozam de previsão e de conformação próprias na 

nossa Lei Fundamental, sendo esta evidentemente mais exigente em matéria 

de inelegibilidades. Assim, no artigo 50.º, n.º 3,  da Constituição é autorizado o 

estabelecimento por lei das "inelegibilidades necessárias para garantir a 

liberdade de escolha dos eleitores e a isenção e independência do exercício dos 

                                                 
16 Cfr. Parecer n.º 878 do Conselho Consultivo da PGR, de 14 de Janeiro de 2000, in 

www.dgsi.pt. 
 
17  Cfr. JORGE MIRANDA, Estudos, pp. 61. 
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respectivos cargos". Correlativamente, no artigo 269.º, n.º 5, da Constituição, 

contempla-se a possibilidade de criação de um sistema de incompatibilidades 

em vista a garantir os princípios da imparcialidade e da eficiência ou da boa 

administração. A esse propósito é referido que “a lei determina as 

incompatibilidades entre o exercício de empregos ou cargos públicos e o 

exercício de outras actividades”. No entanto, apesar da aparente amplitude da 

liberdade conferida ao legislador em matéria de incompatibilidades, sempre se 

terá de reconhecer que o mesmo, num domínio tão sensível, do ponto de vista 

constitucional, terá de se conformar com o princípio da proporcionalidade.  

 

b). Tendo por base o enquadramento básico acima descrito, verifica-se 

que o artigo 11.º, n.º 2, do EOA não nos fornece elementos inequívocos e 

conclusivos a propósito da natureza da restrição que aí se estabelece.  

Efectivamente, o citado dispositivo começa por indiciar que essa 

restrição acresceria às “situações de incompatibilidades legais”, reconduzindo-

se, desse modo, a semelhante categoria. Neste contexto, importa aliás salientar 

que o artigo 46.º contém uma enumeração de outros casos de incompatibilidades 

entre o exercício da arquitectura (e, por conseguinte entre a titularidade dos 

órgãos da Ordem, atendendo ao disposto no artigo 11.º, n.º 1, do EOA) e o 

desempenho de diversas funções e actividades. 

Não obstante, logo de seguida, refere o artigo 11.º, n.º 2, do EOA que as 

circunstâncias que o mesmo enuncia obstam a que os indivíduos abrangidos 

possam “ser candidatos a titular de qualquer órgão da Ordem”, remetendo, 

deste modo, para a noção de inelegibilidades. 

O Regulamento Eleitoral, aprovado pelo CONSELHO DISTRITAL 

NACIONAL DA ORDEM DOS ARQUITECTOS em 15 de Maio de 2007, também não 

nos dá respostas claras na matéria em apreço.  

Por exemplo, no número 4.1., in fine, do aludido regulamento, é referido 

que as listas de candidatos devem ser “acompanhadas de declaração assinada 
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de aceitação da candidatura e da inexistência de qualquer das 

incompatibilidades citadas no n.º 2 do artigo 11.º do Estatuto da Ordem dos 

Arquitectos”. Ora, conforme se depreende, este preceito encerra uma 

contradição intrínseca e insuperável, uma vez que reconduz as situações 

previstas no artigo 11.º, n.º 2, do EOA a incompatibilidades, para 

simultaneamente exigir a superação das mesmas em momento prévio à 

apresentação das candidaturas (e não, como é comum nos casos de 

verdadeiras incompatibilidades, após a tomada de posse dos cargos electivos).  

Deste modo, em face do que ora se evidencia, resulta claro que a análise 

do regime implementado pelo artigo 11.º, n.º 2, do EOA (e complementado 

pelo Regulamento Eleitoral) deverá socorrer-se de outros elementos 

interpretativos, para além do puramente literal.  

 

c) Antes de mais, importa chamar à colação o elemento teleológico. De 

facto, a interpretação da lei deve ter em conta as condições específicas do tempo 

em que é aplicada (cfr. artigo 9.º, n.º 1, do CC), o que implica que, no processo 

hermenêutico, se atenda à sua justificação social. Aliás, de acordo com certo 

entendimento, se todo o Direito é, na verdade, finalista e se toda a fonte existe 

para atingir fins ou objectivos sociais, tende-se a considerar que quando se 

descobre o para quê duma lei, então fica-se com "a chave da sua 

interpretação"18. 

No caso objecto da presente Consulta, o artigo 11.º, n.º 2, do EOA coloca 

restrições à “convivência” entre dois mundos substancialmente distintos: a 

titularidade de órgãos na Ordem dos Arquitectos e a direcção de 

estabelecimentos de ensino em matéria arquitectónica. Dessa forma, a lei 

pretende evitar qualquer confusão e/ou contradição entre os interesses 

envolvidos em cada um dos referidos domínios.  

                                                 
18 Cfr. J. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito – introdução e teoria geral, Coimbra, 1997, 

pp. 408 e 409. 
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Realmente, a simultânea ligação de uma pessoa à estrutura institucional 

de determinada ordem profissional e a estabelecimentos de ensino cujo 

programa de cursos inclua a preparação para a correspondente profissão 

mostra-se susceptível de gerar relevantes implicações na óptica da 

prossecução dos interesses públicos visados por aquela associação.  

Semelhante situação poderia, de facto, desencadear a suspeição ou a prática 

efectiva de actos de favorecimento indevido do estabelecimento de ensino em 

causa, em claro detrimento dos imperativos de racionalidade e eficiência da 

associação e, eventualmente, em violação dos direitos dos seus membros 

(contrariamente ao exigido pela Constituição). 

Deste modo, por forma a assegurar os valores da isenção e da 

transparência, justifica-se a imposição de restrições à acumulação de funções 

na Ordem dos Arquitectos e na direcção dos estabelecimentos de ensino que 

ministrem cursos de arquitectura. O que equivale a dizer que estão verificados 

os fundamentos para o estabelecimento de uma incompatibilidade entre ambas 

as posições jurídicas.  

Para além dos perigos ora enumerados, não se descortinam quaisquer 

outros problemas possivelmente decorrentes da convergência entre os dois 

universos retratados no artigo 11.º, n.º 2, do EOA. Nomeadamente, não se vê 

como essa convergência poderia ter implicações no decurso das eleições para a 

Ordem dos Arquitectos e/ou coarctar ou influenciar a vontade dos eleitores.  

Em consequência, não se observam quaisquer razões ou condicionantes 

que, de algum modo, impusessem ou legitimassem o recurso, nos casos 

contemplados pelo artigo 11.º, n.º 2, do EOA, a um sistema de inelegibilidades. 

A instituição desse sistema não faria, na realidade, qualquer sentido, nem teria 

qualquer utilidade. Pelo contrário, e numa perspectiva teleológica, os fins 

visados pelo legislador – em concreto, o combate à promiscuidade existente 

entre os interesses da Ordem e dos estabelecimentos de ensino - só justifica, 

em abstracto, a interdição de acumulação de funções nesses domínios.  
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Por outras palavras, e conforme tem sido declarado pelo Tribunal 

Constitucional, “a existência de um sistema de inelegibilidades justifica-se seja 

pela necessidade, em Estado de direito democrático, de garantir a dignidade e 

genuinidade do acto eleitoral, seja como meio de proporcionar correcção à 

formação da vontade do eleitor, não perturbando a sua liberdade de 

escolha”19. Não se verificando nenhuma dessas situações, constata-se assim 

que não poderia o artigo 11.º, n.º 2, do EOA fundadamente instituir quaisquer 

inelegibilidades20.  

 

d) Esta afirmação surge reforçada pela análise dos elementos 

sistemáticos conferidos pela nossa Constituição, a qual sanciona toda e 

qualquer norma de inelegibilidade que não se mostre adequada e não se restrinja 

ao absolutamente necessário à garantia da liberdade de escolha dos eleitores e à 

salvaguarda da isenção e independência do exercício dos cargos públicos. 

Assim, caso o artigo 11.º, n.º 2, do EOA pretendesse obstar ao exercício 

da capacidade eleitoral passiva dos titulares de órgãos directivos de 

estabelecimentos de ensino, a mesma norma ofenderia a exigência de adequação 

que se extrai do princípio constitucional da proporcionalidade e do disposto no 

artigo 50.º, n.º 3, da Constituição.  

O que só demonstra que, por imposição do princípio hermenêutico da 

interpretação conforme à Constituição, mesmo que, numa leitura ao mero nível da 

lei, a interpretação literal do artigo 11.º, n.º 2, do EOA nos conduzisse à 

aplicação de uma inelegibilidade - conclusão a que não se chegou efectivamente 

-, sempre se teria de reconhecer que uma tal interpretação deveria ceder, uma 

vez que, doutra forma, o preceito em causa seria inconstitucional. 

                                                 
19 Cfr. Acórdão n.º 364/91 do Tribunal Constitucional, de 31 de Julho de 1991, Proc. n.º 

367/91, in www.tribunalconstitucional.pt.. 
20 Cfr. J. MIRANDA/R. MEDEIROS, Constituição Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 2005, pp. 

486 ss.. 
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e) De tudo o que antecede, pode pois concluir-se que o artigo 11.º, n.º 2, 

do EOA não proíbe a candidatura e eleição para os órgãos da Ordem dos 

Arquitectos dos indivíduos que sejam titulares de órgãos directivos de 

universidades ou de outros estabelecimentos de ensino. O citado normativo 

proíbe apenas a acumulação das referidas funções após a eleição dos 

candidatos, cabendo aos mesmos renunciar aos cargos que ocupam em 

determinado estabelecimento de ensino, num prazo razoável após a tomada 

de posse nos órgãos da Ordem.  

 

3.3. Na presente sede, cabe ainda descortinar qual o universo de 

situações abrangidas pela segunda parte do artigo 11.º, n.º 2, do EOA. Em 

especial, dever-se-á apurar o sentido da expressão “titulares de órgão directivo 

de qualquer estabelecimento de ensino público, particular ou cooperativo que 

ministre cursos de arquitectura, qualquer que seja a sua natureza”. 

 

a) Os estabelecimentos de ensino, público, particular ou cooperativo, em que 

tem lugar a leccionação de cursos de arquitectura correspondem, em regra, às 

instituições de ensino superior a que se refere a Lei n.º 62/2007, de 10 de 

Setembro21.  

As instituições de ensino superior congregam duas tipologias distintas, 

concretamente: i.) as instalações de ensino universitário (v.g., as universidade, 

os institutos universitários e outras instituições de ensino universitário); e ii.) 

as instituições de ensino politécnico (v.g., os institutos politécnicos e outras 

instituições de ensino politécnico).  

                                                 
21 A terminologia “estabelecimentos de ensino superior” consta, nomeadamente, da Lei de 

Bases do Sistema Educativo (aprovada pela Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro, com alterações). 
Na presente análise, ter-se-á todavia em consideração as noções e conceitos introduzidos por 
este recente diploma, apesar de o mesmo ainda não se encontrar em vigor (o que apenas 
sucederá 30 dias após a sua publicação) – cfr. artigo 184.º. 
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No quadro da autonomia que lhes é constitucionalmente reconhecida 

(cfr. artigo 76.º, 2, da Constituição), as instituições de ensino superior gozam de 

ampla liberdade de organização institucional. Essas instituições estruturam-se, 

assim, livremente “e da forma que considerem mais adequada à concretização 

da sua missão, bem como à especificidade do contexto em que se inserem” 

(cfr. artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro.  

Concretamente, e nos termos da lei, as universidades e institutos 

politécnicos podem compreender unidades orgânicas autónomas, com órgãos e 

pessoal próprios, como é o caso das escolas (denominadas, no caso das 

universidades, por faculdades ou institutos superiores), das unidades de 

investigação e das bibliotecas e museus. As instituições de ensino superior 

poderão ainda comportar subunidades orgânicas, como é o caso dos 

denominados departamentos ou cursos22. 

Como órgãos de governo das instituições de ensino superior é possível 

indicar o conselho geral, o reitor e o conselho de gestão e, em certos casos, o senado 

académico. As referidas instituições integram contudo outros órgãos de gestão, 

no domínio pedagógico e científico (v.g., o conselho pedagógico, técnico-

científico ou científico). A estrutura orgânica que ora se descreve é ainda 

acrescida pelos órgãos próprios das unidades e subunidades orgânicas das 

instituições de ensino superior, previstos nos respectivos estatutos, entre os quais 

se destaca o respectivo director ou presidente.  

 

b) Considerando a pluralidade e diversidade de modelos de 

organização institucional potencialmente vigentes no sector em análise, torna-

se inevitável constatar que o conceito de “titulares de órgão directivo” de 

estabelecimentos de ensino superior reveste um carácter impreciso.  

                                                 
22 Já determinava a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu artigo 14..º, 3, que “as 

universidades podem ser constituídas por escolas, institutos ou faculdades diferenciados e ou 
por departamentos ou outras unidades”. 
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À partida, semelhante constatação causa alguma perplexidade, uma vez 

que, estando em causa um regime de proibição de acumulações, seria 

razoável, à luz do princípio constitucional da segurança jurídica e da 

determinabilidade das leis, exigir da lei a densificação das realidades às quais 

se pretende aplicar. Não obstante, cabe salientar que a aparente imprecisão 

dos conceitos empregues pelo artigo 11.º, n.º 2, do EOA deve-se, na realidade, 

a uma pretensão de abrangência  ou de latitude da lei. Neste sentido, aponta a 

letra do citado preceito ao englobar no respectivo âmbito todos os órgãos 

directivos “qualquer que seja a sua natureza” – deste modo se precavendo do 

risco de cerceamento do respectivo âmbito em virtude das opções e 

configurações orgânicas concretamente adoptadas pelas instituições, no 

exercício da respectiva autonomia.  

Nesta conformidade, apesar da indefinição verificada na matéria em 

apreço – em termos tais que obstam à enunciação de certezas absolutas -, tem-

se por assente que os órgãos directivos a que se refere o artigo 11.º, n.º 2, do EOA 

correspondem tendencialmente a todos os órgãos de governo, de direcção ou de 

gestão das instituições de ensino superior e das respectivas unidades e subunidades 

orgânicas (entre os quais se incluem, nomeadamente, os directores de 

departamentos ou de cursos de arquitectura). 

Aliás, idêntica determinação se retira das finalidades subjacentes ao 

artigo 11.º, n.º 2, do EOA. Este preceito – como já se fez notar - tem por 

finalidade assegurar a neutralidade e da imparcialidade dos titulares de 

órgãos da Ordem dos Arquitectos. Nessa óptica, revela-se necessário interditar 

a acumulação da titularidade dos referidos órgãos com o exercício de todos os 

cargos em instituições de ensino superior que impliquem, de algum modo, a 

definição das estratégias e das directrizes de desenvolvimento da instituição, 

planeando e gerindo as suas actividades. 

É certo que grande parte dos departamentos ou cursos de arquitectura 

instituídos em algumas das faculdades portuguesas concentram 
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maioritariamente funções em matéria pedagógica, podendo por isso, numa 

perspectiva simplista, ser consideradas como materialmente inócuas. Em 

alguns dos casos examinados, compete, nomeadamente, ao director de cursos 

ou departamentos assegurar o decorrer normal das actividades lectivas, 

acompanhar a elaboração dos horários, coordenar os trabalhos das comissões 

de avaliação e de acompanhamento tutorial e auscultar as opiniões dos alunos.  

Não obstante, mesmo nestes casos não deixam de estar em causa os 

valores essenciais que o artigo 11.º, n.º 2, do EOA visa salvaguardar, dada a 

existência de um elemento de forte proximidade entre dois núcleos de 

interesses antagónicos e potencialmente conflituantes. Com efeito, os 

directores de departamentos – e, em geral, todos os titulares de órgãos de 

direcção das subunidades orgânicas das instituições de ensino superior – servem, 

em regra, os objectivos das instituições a que pertencem, assim como integram 

os centros de preparação e formação das suas decisões, razão pela qual se 

considera que semelhante posição jurídica também não é compatível com o 

correcto exercício de cargos na correspondente ordem profissional.  

No quadro portanto do artigo 11.º, n.º 2, do EOA é absolutamente 

secundário a natureza das funções predominantemente exercidas pelos órgãos 

de gestão ou direcção em causa, sempre que se comprove que os referidos 

órgãos são núcleos de decisão das instituições em que se inserem e, por 

conseguinte, não se limitam ao exercício de funções meramente consultivas23. 

                                                 
23 À luz do novo enquadramento normativo das instituições de ensino superior, 

coloca-se, todavia, a questão de saber se os conselhos pedagógico e científico integram ainda 
os órgãos de gestão das instituições. Neste domínio, a Lei da Autonomia Universitária (Lei nº 
108/88, de 24 de Setembro, ora revogada pela Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro), depois de 
indicar os órgãos de governo das universidades (a assembleia da universidade, o reitor, o 
senado universitário e o conselho administrativo – cfr. artigo 16º), estabelecia que "os órgãos 
de gestão das faculdades ou das unidades orgânicas incluem obrigatoriamente: a assembleia de 
representantes, o conselho directivo, o conselho pedagógico e o conselho científico" (nº 2 do 
artigo 27º). A mesma determinação já não consta, porém, da Lei n.º 62/2007, de 10 de 
Setembro. 
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c) Nestes termos, e em resposta às dúvidas suscitadas pela Consulente, 

conclui-se que os titulares das direcções de departamentos ou de cursos de 

arquitectura encontram-se igualmente abrangidos pela norma de 

incompatibilidade estabelecida na segunda parte do artigo 11.º, n.º 2, do EOA. 

 

 

 

§ 4.º 

CONCLUSÕES 

 

1. A imposição de limites à renovação sucessiva de mandatos e, bem 

assim, à apresentação de candidaturas nas eleições subsequentes, nos 

termos operados pelo artigo 10.º, n.º 2, do EOA, equivale à criação de 

situações de incapacidade eleitoral passiva ou de inelegibilidade dos sujeitos 

visados pelo respectivo âmbito.  

 

2. Semelhantes normas de inelegibilidade têm sido fundadas na necessidade 

de garantia do princípio democrático, de acordo com a ideia de que esse 

princípio, na sua dimensão representativa, não só impõe o sufrágio 

periódico como pressupõe a renovação dos titulares dos cargos políticos - 

substrato lógico e motivacional que tem igual aplicação às 

inelegibilidades previstas para as eleições que – tal como as 

desenvolvidas no seio da Ordem dos Arquitectos - não revestem 

carácter político, no sentido próprio do termo.  

 

3. As inelegibilidades previstas nesse âmbito estão, porém, sujeitas ao crivo 

do princípio da proporcionalidade, erigido no artigo 18.º da Constituição, 
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nos casos em que consubstanciem restrições a direitos, liberdades e 

garantias.  

 

4. A proibição do artigo 10.º, n.º 2, do EOA incide apenas sobre a 

renovação dos mandatos correspondentes aos cargos electivos do 

conselho directivo nacional e dos conselhos directivos regionais da Ordem 

dos Arquitectos.  

 

5. Segundo a interpretação literal do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, afigura-se 

claro que a proibição aí estabelecida respeita apenas à reeleição para o 

exercício das mesmas funções (rectius, cargo) previamente ocupadas pelo 

candidato por dois mandatos consecutivos.  

 

6. Consubstanciando o citado preceito uma norma de inelegibilidade, a 

identidade ou diversidade das funções (ou cargo) para as quais 

determinado sujeito se pretende candidatar deverá aferir-se, para os 

efeitos aí cominados, em momento prévio ao início do acto eleitoral.  

 

7. Na perspectiva da aplicação do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, não assumem, 

portanto, qualquer relevância as competências e funções que são objecto 

de uma ulterior atribuição ou repartição no seio dos mencionados 

órgãos, mediante a designação de alguns dos seus titulares.  

 

8. Nestes termos, pode inferir-se que o artigo 10.º, n.º 2, do EOA não tem 

em linha de conta os mandatos consecutivos exercidos na titularidade de órgãos 

distintos. Ou seja, o artigo 10.º, n.º 2, do EOA não proíbe a eleição de um 

candidato a presidente, vice-presidente ou vogal do conselho directivo 

nacional pelo facto de o mesmo ter previamente exercido dois mandatos 
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consecutivos como presidente, vice-presidente ou vogal de um conselho 

directivo regional, o mesmo sucedendo na situação inversa.  

 

9. No entanto, mesmo relativamente aos mandatos consecutivos exercidos 

no seio do mesmo órgão directivo, verifica-se que a proibição do artigo 

10.º, n.º 2, do EOA não deixa de ter em atenção a diversidade dos 

lugares aí estabelecidos. 

 

10. Recorde-se que a preocupação do legislador, quando instituiu a norma 

de inelegibilidade do artigo 10.º, n.º 2, do EOA, consistiu em assegurar a 

renovação dos titulares das funções cometidas aos órgãos da Ordem 

dos Arquitectos, com vista à prossecução dos fins da isenção, 

imparcialidade e eficiência.  

 

11. Em ordem à prossecução de tais finalidades, impõe-se pois garantir que 

os núcleos de decisão e actuação substancial ao nível da Ordem não 

sejam dominados, por mais de dois mandatos consecutivos, pelo 

mesmo titular.  

 

12. Ora, à primeira vista, e no que respeita ao exercício das competências 

do conselho directivo nacional e dos conselhos directivos regionais, parece 

não existir qualquer distinção entre os membros dos órgãos em análise 

– ou seja, entre os respectivos presidentes, vice-presidentes e vogais -, 

limitando-se os mesmos a actuar colectivamente mediante a tomada de 

deliberações em conselho. 

 

13. Sucede que, sendo titular e membro do conselho directivo nacional, o 

presidente do conselho directivo nacional assume também competências 
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próprias, enquanto presidente da Ordem dos Arquitectos (cfr. artigo 17.º, 

n.º 3, do EOA). 

 

14. Por aqui se vê que o presidente do conselho directivo nacional congrega um 

núcleo de competências e deveres que formam um único cargo, distinto 

daquele que é ocupado pelos demais titulares desse conselho, nos 

termos e para efeitos do artigo 10.º, n.º 2, do EOA.   

 

15. Deste modo, a proibição do artigo 10.º, n.º 2, do EOA não tem aplicação 

simultânea e indiferenciada aos mandatos consecutivos exercidos em 

diferentes lugares do conselho directivo nacional, uma vez que entre o 

presidente, por um lado, e o vice-presidente e vogais do referido órgão, por 

outro, não existe total equiparação de funções, cargos e mandatos.   

 

16. Isto significa, nomeadamente, que um candidato que, em dois 

mandatos consecutivos e nos três anos anteriores à sua candidatura, 

tenha ocupado os lugares de vice-presidente ou vogal do conselho directivo 

nacional é, ainda assim, elegível para  presidente do mesmo órgão, e vice-

versa. 

 

17. Pelo contrário, não poderá ser eleito presidente do conselho directivo 

nacional um candidato que, nos três anos anteriores, tenha ocupado esse 

cargo por dois mandatos consecutivos. 

 

18. As conclusões ora alcançadas vão de encontro com a ratio do artigo 10.º, 

n.º 2, do EOA e, bem assim, com as exigências relacionadas com o 

carácter necessariamente restritivo das inelegibilidades, enquanto 

restrições a direitos fundamentais ou outros interesses 

constitucionalmente protegidos.  
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19. A determinação, por seu turno, do teor proibitivo que a segunda parte 

do artigo 11.º, n.º 2, do EOA encerra (proibição de apresentação de 

candidatura ou proibição de acumulações de funções, na sequência de 

eleição) prende-se com a distinção básica entre as figuras da 

inelegibilidade e da incompatibilidade.  

 

20. As inelegibilidades (ou incapacidades eleitorais passivas) representam 

obstáculos jurídicos à candidatura e eleição. As incompatibilidades 

respeitam ao modo de actuação do eleito, impossibilitando o exercício 

simultâneo do cargo para o qual foi designado e de outras funções ou 

actividades legalmente indicadas. 

 

21. As incompatibilidades fundam-se em razões parcialmente similares 

àquelas que são invocadas em sustentação das inelegibilidades - 

nomeadamente, a salvaguarda da neutralidade e da imparcialidade dos 

titulares de cargos públicos -, sem, todavia, implicar uma tão forte 

restrição dos direitos fundamentais abrangidos.  

 

22. Quer o artigo 11.º, n.º 2, do EOA, quer o Regulamento Eleitoral não nos 

fornecem contudo elementos inequívocos e conclusivos a propósito da 

natureza da restrição que aí se estabelece, antes encerrando evidentes 

contradições na respectiva letra. 

 

23. A análise do regime implementado pelo artigo 11.º, n.º 2, do EOA 

deverá pois socorrer-se de outros elementos interpretativos, para além 

do puramente literal.  
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24. Antes de mais, importa chamar à colação o elemento teleológico, o qual 

demonstra que as finalidades prosseguidas pelo preceito em análise 

(em concreto, a protecção dos valores da isenção e da transparência no 

exercício dos cargos electivos em causa) prendem-se, no essencial, com 

os fundamentos genericamente apontados ao estabelecimento de 

incompatibilidades.  

 

25. Em contrapartida, não se consideram reunidas quaisquer razões ou 

condicionantes que, de algum modo, impusessem ou legitimassem o 

recurso, nos casos contemplados pelo artigo 11.º, n.º 2, do EOA, a um 

sistema de inelegibilidades.  

 

26. Esta afirmação surge reforçada pela análise dos elementos sistemáticos 

conferidos pela nossa Constituição, a qual sanciona toda e qualquer 

norma de inelegibilidade que não se mostre adequada e não se restrinja ao 

absolutamente necessário à garantia da liberdade de escolha dos 

eleitores e à salvaguarda da isenção e independência do exercício dos 

cargos públicos. 

 

27. Pode pois concluir-se que o artigo 11.º, n.º 2, do EOA não proíbe a 

candidatura e eleição para os órgãos da Ordem dos Arquitectos dos 

indivíduos que sejam titulares de órgãos directivos de universidades ou 

de outros estabelecimentos de ensino. O citado normativo proíbe 

apenas a acumulação das referidas funções após a eleição dos 

candidatos, cabendo aos mesmos renunciar aos cargos que ocupam em 

determinado estabelecimento de ensino, num prazo razoável após a 

tomada de posse nos órgãos da Ordem.  
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28. Paralelamente, no que respeita ao âmbito de aplicação da segunda parte 

do artigo 11.º, n.º 2, do EOA, torna-se inevitável constatar que o 

conceito de “titulares de órgão directivo” de estabelecimentos de ensino 

superior, constante da citada base legal, foi empregue pelo legislador 

com um sentido extraordinariamente lato.  

 

29. Deste modo, procurou a lei precaver-se do risco de cerceamento do 

respectivo poder de conformação em virtude das opções e 

configurações orgânicas concretamente adoptadas pelas instituições de 

ensino superior, no exercício da respectiva autonomia.  

 

30. Nesta conformidade, tem-se por assente que os órgãos directivos a que se 

refere o artigo 11.º, n.º 2, do EOA correspondem tendencialmente a 

todos os órgãos de governo, de direcção ou de gestão das instituições de 

ensino superior e das respectivas unidades e subunidades orgânicas (entre os 

quais se incluem, nomeadamente, os directores de departamentos ou de 

cursos de arquitectura). 

 

31. Nestes termos, e em resposta às dúvidas suscitadas pela Consulente, 

conclui-se que os titulares das direcções de departamentos ou de cursos 

de arquitectura encontram-se igualmente abrangidos pela norma de 

incompatibilidade estabelecida na segunda parte do artigo 11.º, n.º 2, do 

EOA. 

 

 

Este é, salvo melhor opinião, o nosso parecer. 

 

 

Lisboa, 14 de Setembro de 2007. 



 35 

 

 
RUI MEDEIROS 

Doutor em Direito, 
Professor Associado da Faculdade de Direito 

da Universidade Católica Portuguesa 
 
 
 

MARISA MARTINS FONSECA 
Advogada 

 

 
 


