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LEGISLAÇÃO

EDITORIAL

De acordo com o artigo 5.º da Portaria n.º 1379/2009, 
de 30 de Outubro, “A elaboração e subscrição de 
projectos de arquitectura incumbe aos arquitec-
tos.” É claro e não deixa margem para dúvidas. 

Entre outros, a Portaria veio definir as qualificações específicas 
adequadas à elaboração de projectos, em complemento à Lei n.º 
31/2009, de 3 de Julho, que revogou o Decreto 73/73 e aprovou o 
regime jurídico que estabelece a qualificação exigível aos técni-
cos responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, pela 
direcção de obras e pela fiscalização de obras que não estejam 
sujeitas a legislação especial. 

Esta edição, continuando a responder à vontade dos leitores de 
verem tratados determinados temas e agora a legislação aplicá-
vel à profissão, versa leituras sobre parte de uma multiplicida-
de de diplomas, por vezes pouco consentâneos, que referem a 
responsabilidade do arquitecto. Porque legislação parece mais 
ser a expressão de pesadas responsabilidades, obrigações e ga-
rantias do que de direitos. 
Os nossos agradecimentos a Fernando Bagulho, Francisco Keil do 
Amaral, Gonçalo Menéres Pimentel, João Santa-Rita, José Ma-
teus, Margarida Vagos Gomes, Paulo Duarte, Pedro Ravara, Rui 
Pinto Gonçalves e Teresa do Passo, autores dos textos editados.
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alterações que contribuiriam para melhorar o ambiente de contrata-
ção. Destacam-se, nomeadamente, as recomendações relativas à po-
lítica de contratação, alterando a prática de adjudicação com base ex-
clusivamente no preço e não na qualidade do projecto, o que fragiliza 
a qualidade do serviço prestado e tende a elevar o preço final da obra 
por via dos trabalhos a mais e dos erros e omissões. Um outro aspec-
to que muito contribuiria para mitigar a adversidade da aplicação do 
factor preço como elemento quase exclusivo de avaliação das propos-
tas, seria a consideração dos preços como anormalmente baixos a 
partir do ponto em que reduzissem em mais de 25% o limiar do preço 
base, a par da limitação do que podem constituir justificações aceitá-
veis para a prática de preços anormalmente baixos. Finalmente, te-
ria importado ainda reconhecer que, em matéria de erros e omissões, 
deveria existir uma flexibilidade da ordem dos 5% do valor total, em 
reconhecimento de que um projecto, sendo a antecipação de uma re-
alidade, não pode ser “medido” de forma exacta. 
As recomendações efectuadas pelas presentes Associações coinci-
dem com a linha de orientação do Tribunal de Contas, que tem vin-
do a acentuar com insistência a necessidade de promover a qualida-
de nas fases de projecto e de estudo dos empreendimentos a lançar, 
com vista à promoção do rigor e da qualidade da sua execução. 
A qualidade da contratação de estudos e projectos constitui um fac-
tor basilar na definição e posterior controlo de custos de investi-
mento e despesa pública. 
Ao não pretender ter trabalhos a mais e erros e omissões, impõe-se 
que a qualidade impere nas opções dos contratantes e nos critérios 
que presidem à contratação dos consultores. Se assim não for, a fa-
cilidade de contratar ao mais baixo preço, na ignorância dos crité-
rios de qualidade da prestação, poderá resultar nos evitáveis traba-
lhos a mais, bem como nos erros e omissões. 

Comunicado à imprensa conjunto OA-OE-APPC 

As Ordens Profissionais representativas da Engenharia e da 
Arquitetura, a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Ar-
quitectos, respectivamente, e a APPC – Associação Por-

tuguesa de Projectistas e Consultores, associação empresarial que 
congrega empresas onde estes profissionais exercem a sua activi-
dade, encaram com grande preocupação as consequências que a 
aplicação da actual versão do Código dos Contratos Públicos, recen-
temente revisto e aprovado, terá no desempenho dos profissionais 
e das empresas que representam, considerando que a revisão não 
contribui para a correcção das graves distorções que caracterizam o 
actual funcionamento do mercado. 
Há cerca de um ano, as organizações subscritoras deste Comunica-
do à Imprensa endereçaram uma carta ao Senhor Ministro da Eco-
nomia e do Emprego dando conta de significativas preocupações 
relativamente à situação da actividade dos sectores que envolvem os 
profissionais e as empresas. 
Nela se dizia, designadamente, “…a entrada em vigor do novo Có-
digo dos Contratos Públicos veio coincidir com um ciclo de recessão 
no mercado dos serviços de engenharia e de arquitectura. A con-
jugação destes factores, aliada à falta de sensibilidade dos interve-
nientes públicos, tem vindo a determinar a progressiva degradação 
das condições de contratação, acentuando as dificuldades das em-
presas e dos profissionais. Observa-se, assim, o generalizado avil-
tamento dos preços, a falta de fundamentação e critério na fixação 
do preço base e a falta de ponderação de critérios técnicos na aná-
lise das propostas, não ponderando ou desqualificando a qualidade 
das propostas. Trata-se, pois, de uma tendência com consequências 
fortemente negativas para as empresas e profissionais, que provo-
cará certamente a degradação da qualidade dos empreendimentos 
e da construção, analisado que seja o seu ciclo de vida.” 
Decorrido cerca de um ano, verifica-se que foi aprovada e publicada a 
Revisão do Código dos Contratos Públicos (Decreto-Lei n.º 149/2012, 
de 12 de Julho) sem que nela tenham sido incluídos os contributos 
destas organizações para a revisão do CCP nas matérias assinaladas. 

REVISÃO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS públicos

4.5

CARLOS MATIAS RAMOS
Bastonário da Ordem dos Engenheiros 
JOÃO BELO RODEIA
Presidente da Ordem dos Arquitectos 
VICTOR CARNEIRO
Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores 

Impõe-se eleger critérios e padrões de 
qualidade para uma fase que representa 
apenas entre 3 a 5% dos empreendimentos 
e que pode ser responsável pela sua 
economia ao longo do seu ciclo de vida. 

Persiste-se numa visão imediatista 
e redutora que inviabiliza o normal 
funcionamento do mercado, traduzindo-se 
na insustentabilidade das empresas 
e na degradação dos serviços envolvidos. 
Lamentavelmente, e não considerando uma boa parte das recomen-
dações de alteração razoavelmente consensualizadas em sede da Co-
missão de Acompanhamento do CCP, não foram incluídas algumas 
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MARGARIDA VAGOS GOMES, membro n.º 8535

De todas as alterações efectuadas até ao momento do CCP, 
esta será a mais “significativa”.
A pretexto da necessidade de revisão do Código dos Con-

tratos Públicos por via das disposições e compromissos assumidos 
no âmbito do Memorando de Políticas Económicas, firmado entre 
o Estado Português e a União Europeia, o Banco Central Europeu e 
o Fundo Monetário Internacional, introduziram-se algumas alte-
rações directamente decorrentes destes compromissos, outras que, 
por sua vez, em nada comungam do espírito do próprio Memoran-
do, outras ainda que há muito se esperava que a visão e intervenção 
política introduzisse, considerando a abrangência, no seu sentido 
mais lato, da aplicação do Código a todas as entidades adjudicantes, 
pela defesa da sua democratização, da equidade e do controlo e in-
teresse da coisa pública.
Mas será esta 7.ª alteração considerada a mais “significativa” pela 
ausência de alterações propositivas, e pela contradição de outras 
que agora introduz, especificamente a revogação do número 4 do 
Artigo 20.º (que estabelecia como limite para a escolha de ajuste di-
recto, no âmbito de contratos de aquisição de planos, de projectos ou 
de criações conceptuais nos domínios da arquitectura ou da enge-
nharia, o montante máximo de 25 000 euros).
Ausência, traduzida pela incapacidade, escudada atrás de hipotéti-
cos constrangimentos de tempo evocados do Memorando, de pro-
ceder às alterações efectivamente necessárias para garante de um 
funcionamento do mercado equilibrado, seja do ponto de vista ime-
diato do valor económico subjacente a qualquer contratação públi-
ca, e do respectivo esforço imputado ao contraente e ao contratante, 

seja da aplicabilidade dos procedimentos tipificados, que salva-
guardariam um melhor funcionamento face àquele com que actu-
almente nos deparamos.
Muitas foram as propostas elaboradas e consensualizadas em sede 
da Comissão de Acompanhamento do Código dos Contratos Públi-
cos, inexplicável foi o silêncio a que algumas foram votadas e igual-
mente inexplicável o consequente congelamento do seguimento do 
trabalho da referida Comissão.
Propostas de alteração que visavam (1) a redução da percentagem 
sobre o preço base a partir da qual o preço de uma proposta seria 
considerado ‘preço anormalmente baixo’; (2) a obrigatoriedade de 
considerar como critério de adjudicação o ‘critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa’; (3) a obrigatoriedade de incluir no 
critério de adjudicação, aplicado ao ajuste directo na sequência de 
um concurso de concepção, um factor correspondente à hierarqui-
zação dos trabalhos; (4) limitando ainda o valor da percentagem a 
atribuir ao factor preço da proposta; (5) a assunção de uma mar-
gem de desvio inevitável, em matéria de erros e omissões, na or-
dem dos 5%; e ainda (6) a aplicação dos limiares comunitários aos 
concursos de concepção, tendo em consideração o valor previsto da 
consequente prestação de serviços, foram algumas das propostas 
defendidas pela Ordem dos Arquitectos para garante do interesse 
público, tendo sido algumas partilhadas pelos restantes membros 
da Comissão.
Eram, e são, particularmente actuais as intenções de reestabelecer 
algum equilíbrio financeiro entre as duas partes activas em proces-

Decreto-Lei 149/2012, de 12 de Julho

CCP
A                     alteração7ªAO
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Não haverá 
tempo para que 
o mercado se 
equilibre por si só.

6.7

sos de encomenda; neste âmbito importava esclarecer, no que con-
cerne aos contratos de aquisição de planos, de projectos ou de cria-
ções conceptuais nos domínios da arquitectura ou da engenharia, o 
âmbito estrito da aplicação do procedimento concurso público ver-
sus o âmbito específico do concurso de concepção, bem como im-
portava ainda prever a obrigatoriedade de atribuir prémios de con-
sagração e de participação.
Não se podendo nem devendo confundir o que é um prémio de um 
pagamento de serviços, certo é que seremos dos únicos prestadores 
de serviços que, antes de qualquer formalização de contrato, por-
tanto em fase de concurso, produz e entrega parte do objecto desse 
mesmo possível e eventual contrato ao que, ainda lhe é exigido, no 
caso deste lhe ser adjudicado, e decorrente do regime geral aplicá-
vel, que assegure a caução respectiva, as custas da formalização de 
contrato, culminando no facto de não ser permitido qualquer paga-
mento inicial com a sua assinatura.
Nesta alteração ao Código é corrigido o nível do desenvolvimento 
pedido dos projectos a apresentar, sendo agora optimizado do pon-
to de vista da sua real eficácia na consequente avaliação e do aligei-
rar da carga que pendia sobre os concorrentes e sobre o júri, tendo o 
estudo prévio sido substituído por programa base. 
Apesar desta alteração, que se entendia como fundamental, con-
tam as entidades públicas com a generosidade de inúmeros profis-
sionais, que colocam à concorrência o seu engenho e saber, digni-
ficando e promovendo o debate, fomentando um discurso crítico e 
impulsionando a inovação e sustentabilidade das opções projectu-
ais, essenciais à qualificação do ambiente construído e à defesa do 
cidadão enquanto actor do mesmo.
Em 2006 quando se iniciaram as primeiras discussões públicas em 
torno do Ante-Projecto do Novo Código dos Contratos Públicos, 
a Ordem dos Arquitectos encetou um trabalho homérico que, em 
parte, se assemelhou a um novo inventar da roda no que respeita aos 
concursos de concepção. 
Muito, e desde sempre, se discutiu o tema dos concursos, raramente 
se assumiu a excelência do que temos, raramente as entidades adju-
dicantes aplicaram correctamente o disposto na Lei, e menos ain-
da seguiram uma conduta de boas práticas, sempre se almejou por 
algo mais perfeito, o que por si é francamente meritório, não fosse o 
valor residual que por vezes atribuímos ao que já conquistámos.
Defendemos, e temos hoje em Portugal uma legislação que o corro-
bora, que a escolha de um contraente seja feita por recurso da de-
monstração da sua capacidade técnica específica para executar um 
determinado projecto, da sua visão crítica e coerente do programa 
que lhe é dado, que é consubstanciada na materialização de uma 
antevisão de uma realidade, a qual é colocada à concorrência por via 
de um concurso de concepção.

A actual legislação é positiva no sentido em que valoriza a resposta 
técnica face às condicionantes de mercado (capacidade financeira e 
experiência profissional), capacitando por isso qualquer arquitecto 
a demonstrar a sua capacidade profissional.
Neste sentido, seria impensável qualquer modificação à actual le-
gislação, dado que garante igualdade de oportunidades profissio-
nais a todos.
No entanto as condições da execução do contrato têm necessaria-
mente de ser revistas e tem de se assumir claramente a responsabi-
lização dos intervenientes públicos, sob pena de a falência do siste-
ma vir a ser inevitável.
Contradição, pois face às alterações preconizadas neste diploma no 

que concerne à pretensão de limitar o acesso ao ajuste directo, pro-
movendo claramente o procedimento concursal, por via da redução 
dos limiares aplicáveis, da extensão do âmbito de aplicação a todas 
as entidades adjudicantes, e restringindo as excepções então pre-
vistas, a actual revogação liminar do n.º 4 do artigo 20.º constitui-se 
um paradoxo de difícil fundamentação.
A norma agora revogada estabelecia como limiar para a escolha de 
ajuste directo, no âmbito de contratos de aquisição de planos, de pro-
jectos ou de criações conceptuais nos domínios da arquitectura ou 
da engenharia, o valor máximo de 25.000 euros (o que estabelecia 
um paralelo com o limiar aplicável à formação de contratos de em-
preitada de obras públicas – 150.000 euros, artigo 19.º, alínea a).
A actual redacção deste código remete a aquisição de planos ou de 
projectos de arquitectura ou de engenharia, através de ajuste direc-
to, para o limiar de 75.000 euros, limiar aplicável a qualquer outro 
tipo de aquisição de serviços.
Considerando que o referido Memorando estabelece que irá o Go-
verno “(…) melhorar as práticas de adjudicação, no sentido de as-
segurar um ambiente de negócios mais transparente e competitivo 
e de melhorar a eficiência da despesa pública”, não se entende uma 
alteração que elimina normas que visam precisamente garantir 
uma maior concorrência.
Esta alteração irá inevitavelmente produzir o efeito contrário ao 
pretendido no Memorando, dado que irá provocar uma redução 
substancial na aplicação do concurso de concepção, procedimen-
to que efectivamente garante a transparência, a igualdade e a con-
corrência.
Não fosse a actual estagnação da encomenda em geral e especial-
mente da pública, estaríamos a assistir ao efeito pernicioso de tal al-
teração, o que não invalida a urgente necessidade de reequacionar as 
opções políticas subjacentes e promover um quadro económico sa-
lutar que não se baseie estritamente na ultra liberalização do mer-
cado, porque não haverá tempo para que este se equilibre por si só.
Em sede do Grupo de Trabalho – Public Procurement – do Conselho 
de Arquitectos da Europa (CAE), perante a perplexidade expressa 
por muitos dos seus membros no que se refere à ausência generali-
zada de tabelas de honorários, à significativa redução do preço base 
estipulado pelas entidades adjudicantes, ao esmagamento das pro-
postas de honorários apresentadas pelos pares, retorquiam outros 
membros, nomeadamente os representantes da Aústria e Finlân-
dia, que o mercado se auto regularia sensivelmente em sete anos.
Não temos sete anos de vigência do CCP, nem tão pouco temos tem-
po.

Este texto foi deliberadamente escrito sem o Acordo Ortográfico.
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As plataformas electrónicas são um importante instrumento 
de suporte para a contratação pública em Portugal. O espírito 
inicial que presidiu ao seu lançamento tem vindo a ser sub-

vertido. Se, de facto, primeiro foram os selos temporais, agora vem-se 
procurando obrigar as empresas a contratar pacotes de serviços, dis-
pendiosos, e que vão contra o espírito inicial de gratuitidade do uso 
das plataformas por parte dos candidatos a fornecimentos públicos. 
Tratando-se de um processo complexo e para o qual se exige uma 
resposta rápida, a APPC, a AECOPS, a AICCOPN, a Ordem dos En-
genheiros e a Ordem dos Arquitectos, coordenaram posições e sub-
meteram um documento conjunto ao Ministro da Economia, ape-
lando à sua intervenção. 

Excelência,

As entidades signatárias, em defesa dos legítimos interesses das 
empresas e profissionais que lhes cumpre representar, permitem- 
-se vir junto de Vossa Excelência alertar para várias situações com 
as quais os seus associados têm vindo a ser confrontados no âmbito 
da contratação pública electrónica e que, em seu entender, carecem 
da adopção de medidas urgentes, pois têm perturbado o desenvol-
vimento da sua actividade e posto em risco a sã concorrência.
Sendo inquestionável a crise com que se deparam as empresas e os 
profissionais ligados directamente, a montante e a jusante, ao sec-
tor da construção, o certo é que o objectivo da redução de custos vi-
sado pela contratação electrónica não tem vindo a ser conseguido. 
Na verdade e como a lei prevê a liberdade de escolha das platafor-
mas electrónicas por parte das entidades adjudicantes (cf. Artigo 3º 
do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho), os procedimentos 
são lançados em qualquer uma das várias plataformas existentes, o 
que se tem vindo a traduzir, contrariamente ao objectivo preconiza-
do, em custos acrescidos para as empresas (cf. ponto l).
Por outro lado, também o princípio da segurança jurídica tem vindo 
a ficar prejudicado, pelo modo como estão a ser consideradas efec-
tuadas as notificações por via electrónica (cf. ponto II).
Por fim, descrevem-se situações de exclusões de concorrentes que 
se têm verificado nos diversos procedimentos contratuais públicos 
e que não constituem casos pontuais, os quais importa clarificar, 
sob pena de se verificar o afastamento indevido de entidades habili-
tadas, prejudicando o aumento da concorrência (cf. ponto III).

I. CUSTOS ACRESCIDOS NA CONTRATAÇÃO ELECTRÓNICA
1.1. Funcionalidades incluídas nos “pacotes” pagos
Um primeiro aspecto a salientar prende-se com o desrespeito pelo 
princípio da não discriminação e livre acesso aos procedimentos, o 
qual impede as entidades gestoras das plataformas de cobrarem aos 
interessados, candidatos e concorrentes, qualquer quantia pela utili-
zação de funcionalidades “estritamente necessárias à realização de um 
procedimento de formação de um contrato público total e completo” 
(cit. 4 do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho).

Sucede que as entidades gestoras das plataformas têm, no entendi-
mento das signatárias, feito uma interpretação errónea de tal pre-
ceito e têm vindo a proceder à comercialização de “pacotes de fun-
cionalidades” que os utilizadores se vêem obrigados a subscrever 
para poderem aceder a funcionalidades que, nos termos da lei, de-
veriam ser disponibilizadas a título gratuito.
Com efeito, mal se compreende que funcionalidades básicas, como 
a possibilidade de importação de ficheiros excel para preenchimen-
to de mapas de quantidades/preços e a recepção de mensagens de 
correio electrónico sobre novos elementos disponíveis para os pro-
cedimentos em curso, estejam sujeitas ao pagamento de um preço.
De igual modo, é totalmente inaceitável que a possibilidade de a tra-
mitação dos procedimentos ser efectuada por mais do que um uti-
lizador e através de vários postos de trabalho seja qualificada pe-
las entidades gestoras das plataformas como uma “funcionalidade 
adicional”, para aceder à qual é igualmente necessária a subscrição 
dos acima referidos pacotes pagos. 
Conforme resulta dos exemplos acima apresentados estão em causa 
serviços fundamentais à utilização e ao acesso à informação cons-
tante das plataformas, pelo que a sua não disponibilização gratuita 
põe em causa a própria submissão de propostas válidas que possam 
ser aceites pelas entidades adjudicantes.
Acresce que estas situações contrariam os objectivos de celeridade, 
simplificação e de diminuição de custos que presidem à contratação 
electrónica e que conduziram à opção pela desmaterialização inte-
gral dos procedimentos de contratação pública.
Nesta conformidade, defende-se que funcionalidades como, entre 
outras, a possibilidade de importação de ficheiros excel para pre-
enchimento de mapas de quantidades/preços e, bem assim, a ine-
xistência de limites de utilizadores/postos de trabalho constituem 
funcionalidades fundamentais das plataformas electrónicas, estri-
tamente necessárias à realização dos procedimentos de contratação 
pública, pelo que nos termos da lei, têm que ser disponibilizadas gra-
tuitamente pelas entidades gestoras das plataformas electrónicas. 

1.2. Selos temporais
Outra situação que tem colocado sérios constrangimentos à activi-
dade reporta-se à obrigatoriedade de aposição de selos temporais 
em todos os documentos carregados nas plataformas e em todos os 
actos que, nos termos do Código dos Contratos Públicos, devam ser 
praticados dentro de determinado prazo. 
Relativamente a este assunto questionam-se em concreto os se-
guintes aspectos:
– custo excessivo dos selos temporais, comercializados a preços que 
variam entre os 100 e os 300 euros, sendo tal encargo suportado in-
teiramente pelas empresas e profissionais, o que se traduz em mais 
um custo indirecto para quem participa nos procedimentos de con-
tratação pública;
– comercialização exclusivamente em pacotes de selos temporais 
(de cerca de 100), defendendo-se a venda de pacotes reduzidos, in-

Sobre Plataformas Electrónicas

AECOPS/AICCOPN/APPC/OA/OE 
– Carta conjunta 

ao Ministro da Economia
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cluindo a possibilidade de aquisição à unidade, atendendo também 
à redução significativa do número de procedimentos de contratação 
pública que atualmente são lançados;
– a validade limitada (de 1 ou de 2 anos) dos pacotes, expirando no 
final do prazo, o que obriga à aquisição de novos pacotes mesmo que 
não tenham sido utilizados todos os selos temporais adquiridos, 
defendendo-se, ao invés, que os selos temporais devem ter uma va-
lidade alargada ou mesmo ilimitada;
– o facto de os pacotes de selos temporais só serem válidos para os 
actos praticados na plataforma que os vendeu, o que multiplica os 
custos suportados pelas empresas e profissionais, pelo que se de-
fende que passem a ter uma validade «universal»;  
– o facto de não existir uma uniformização quanto ao número de 
selos necessários para cada procedimento.

II. DESCONFORMIDADE DAS NOTIFICAÇÕES ELECTRÓNICAS
A matéria das notificações electrónicas é da máxima relevância 
para as empresas, designadamente para efeitos de contagem de 
prazos de eventual impugnação, reclamação ou direito de audição 
(cf. designadamente e a título meramente ilustrativo, os artigos 79º, 
n.º 3, 85º, 100º e 101º, 270º do CCP), dispondo o artigo 467º do CCP 
(“notificações”) que “as notificações previstas no presente Códi-
go devem ser efectuadas através de correio electrónico ou de outro 
meio de transmissão escrita e electrónica de dados”.
Sucede que há entidades adjudicantes e entidades gestoras de plata-
formas electrónicas que consideram que a simples disponibilização 
da informação na plataforma electrónica equivale a uma forma de 
notificação, entendimento que não se subscreve e que, em nosso en-
tender, não tem acolhimento legal. 
A este propósito e como refere Jorge Andrade da Silva, “Através da 
notificação, comunica-se o conteúdo de um acto administrativo a 
quem ele possa directa e legitimamente interessar. Por este meio, a 
publicitação do acto é feita por forma individualizada; a natureza e o 
conteúdo do acto notificando são directamente levados ao conheci-
mento da pessoa que neles possa estar legitimamente interessada” 
(ponto 2 da anotação ao artigo 467º do Código dos Contratos Públi-
cos, Almedina, 2008, pág. 1039).
Ora, a disponibilização da informação na plataforma electróni-
ca não pode de forma alguma ser entendida como uma notifica-
ção, sendo imperioso reforçar-se a necessidade de serem enviados 
e-mails aos concorrentes com a informação que lhes tem de ser 
facultada ou, pelo menos, com a indicação de que a mesma se 
encontra disponível na plataforma electrónica.
A ilustrar a relevância do aspecto em causa, ocorre mencionar a 
obrigatoriedade de envio, a todos os concorrentes, do relatório pre-
liminar, “fixando-lhes um prazo, não inferior a cinco dias, para que 
se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia” 
(cit. parte final do n.º 1 do artigo 123º do CCP), direito este que “re-
presenta o cumprimento da directiva constitucional de participa-
ção dos cidadãos na formação das decisões ou deliberações que lhes 
disserem respeito (artigo 267º, n.º 5 da Constituição da República), 
determinando para o órgão administrativo competente a obrigação 
de associar o administrado à tarefa de preparar a decisão final” (cit. 
Acórdão do STA de 2007.12.11). 
Relativamente a tal obrigatoriedade tem-se verificado que, em vez do 
envio do relatório a cada um dos concorrentes, acompanhado da indi-
cação do prazo para se pronunciarem, várias entidades adjudicantes 
consideram estar a cumprir adequadamente a sua obrigação ao dis-
ponibilizarem a informação na plataforma electrónica. Sucede que 

não só não se trata de um meio de notificação adequado, como não é 
garantido que os concorrentes tenham um conhecimento atempado 
e efectivo da informação que lhes deve ser devidamente facultada.
Tendo em vista assegurar o direito dos concorrentes e detentores de 
interesses legítimos a se pronunciarem sobre actos que lhes dizem 
directamente respeito, é pois fundamental reforçar que as notifi-
cações implicam uma comunicação dirigida directa e individual-
mente a cada concorrente, não sendo suficiente a simples colocação 
da informação nas plataformas electrónicas, sob pena desta última 
forma de actuação se traduzir numa diminuição dos direitos e ga-
rantias por parte dos destinatários.
A este propósito e atendendo a que, nos termos da legislação apli-
cável e conforme acima se demonstrou, as notificações devem ser 
efectuadas mediante o envio de e-mails, não se pode aceitar que tal 
funcionalidade seja qualificada como adicional de modo a justificar 
a respectiva inclusão em pacotes pagos (vide ponto I).

III. EXCLUSÃO INDEVIDA DE PROPOSTAS 
De acordo com a informação recebida têm sido constantes as situa-
ções em que são excluídas propostas com base em interpretações er-
róneas das exigências relativas à assinatura digital dos documentos. A 
este propósito importa clarificar os seguintes aspectos que têm vindo 
a determinar, a nosso ver erradamente, a exclusão de propostas:
– a exigência de que a declaração do anexo I do CCP contenha a assi-
natura manuscrita ou autografada a par da assinatura digital qua-
lificada. Esta exigência tem originado exclusões que consideramos 
ilegais, uma vez que contraria o disposto no artigo 27º da Portaria 
n.º 701-G/2008, de 29 de Julho, nos termos do qual a assinatura di-
gital qualificada tem o mesmo valor jurídico que a assinatura ma-
nuscrita, substituindo-a na utilização de documentos electrónicos;
– a exigência de assinatura electrónica dos documentos em três 
momentos distintos: antes do carregamento das propostas, quando 
do carregamento e da submissão da proposta (cf. n.º 4 do artigo 18º 
da Portaria n.º 701-G/2008);
– a alegação de que um assinante detentor de certificado digital 
qualificado com poderes de representação, emitido por uma das 
entidades legalmente certificadas para o efeito, não tem poderes de 
representação que lhe permitam assinar a proposta.

Em face de todo o exposto e porque as situações identificadas le-
sam grave e irreparavelmente os interesses legítimos das empresas 
e profissionais que nos cumpre representar, permitimo-nos trazer 
estes casos ao conhecimento de Vossa Excelência, solicitando a ado-
ção de medidas que permitam a efectiva salvaguarda dos princípios 
da transparência, igualdade e concorrência no âmbito dos procedi-
mentos de contratação electrónica.
Certos da boa e urgente atenção que não deixará de nos ser conce-
dida e igualmente ficando muito gratos por uma informação sobre 
o seguimento deste assunto, apresentamos a Vossa Excelência os 
nossos melhores e muito respeitosos cumprimentos.

Lisboa, 1 de Outubro de 2012

RICARDO PEDROSA GOMES, Presidente da AECOPS
MANUEL REIS CAMPOS, Presidente da AICCOPN
VICTOR CARNEIRO, Presidente da APPC 
JOÃO BELO RODEIA, Presidente da Ordem dos Arquitectos
CARLOS MATIAS RAMOS, Bastonário da Ordem 
dos Engenheiros
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O homem Que regia o RGEU 

Tibério Libório Tromba – nome fictício, naturalmente, que 
fui buscar a um versinho cómico da minha infância – foi 
sempre um personagem discreto.

Fez os seus estudos sem dar nas vistas e, com notas medianas mas 
suficientes, foi singrando até ao fim do curso, pelo qual não tinha 
nenhuma paixão especial mas que também não lhe era antipático.
Assim discreto, calado, modesto – sem ter muitas relações nem co-
nhecimentos sociais – quando se achou com o diploma nas mãos 
compreendeu que teria muita dificuldade em arranjar trabalho por 
conta própria. Ensinar estava fora das suas capacidades: era dema-
siado calado e tímido e a malta nova está péssima de aturar, como se 
sabe. Não iria por aí.
Restava-lhe o “por conta de outrem” e, nesse caso, quanto mais im-
pessoal e invisível fosse esse outrem tanto melhor para o seu feitio.
Por isso recorreu à função pública. Foi aceite e apresentou-se ao 
serviço com a sua filosofia habitual: dar pouco nas vistas, falar ape-
nas o essencial e assim ir vivendo, esquivando-se dos escolhos que 
porventura aparecessem pelo caminho.
Não se deu mal.
Experimentaram-no num lugar e noutro: lá perceberam de que 
massa era feito, e entre fiscalizações de obras, medições de traba-
lhos a mais, passagem de alvarás, acabou na apreciação de projectos 
de construção para licenciamento.
A princípio desconfiado, Tibério foi ganhando gosto pela sua nova 
tarefa.
Encarou o Regulamento Geral das Edificações Urbanas como o ma-
nual de um grande jogo, e estudou afincadamente as suas regras.
Graças a uma excelente memória, não lhe escapavam os mais pe-
quenos detalhes. As definições de Área Bruta, Área Útil, Área Ha-
bitável, com as inclusões e exclusões que comportam – nomeada-
mente o desconto dos encalços até 30 cm – foram as bases da sua 
aprendizagem, logo seguidas pelas Áreas Brutas dos fogos de todas 
as tipologias (Artigo 67.º).
Em seguida decorou as áreas mínimas dos compartimentos (Ar-
tigo 65.º); os pés direitos livres mínimos; as dimensões mínimas 
(Artigo 69.º); a largura dos corredores (Artigo 70.º), as caves (Artigo 
77.º); e os sótãos, águas furtadas e mansardas (Artigos 79.º e 80.º).
Decorara toda a tabela a que se refere o Artigo 25.º, sobre a espessu-
ra das paredes de alvenaria de pedra ou de tijolo (não incluindo os 
rebocos e guarnecimentos).
Deliciava-se com pormenores interessantíssimos, como o Artigo 
87.º, em que se estipula que, nas instalações sanitárias, a área total 

do vão, ou vãos, abertos na parede, em contacto directo com o exte-
rior, não poderá ser inferior a 0,54 m2, medida no tosco, devendo a 
parte a abrir ter, pelo menos, 0,36 m2.
Imaginava a quantidade de informação e de experiência de que o 
legislador disporia para chegar a valores com tal exactidão, e estes 
pensamentos faziam aumentar ainda mais o seu zelo.
O seu espírito metódico adaptava-se muito bem à tarefa de anali-
sar os projectos, que esquadrinhava escrupulosamente. Apesar de 
virem, obrigatoriamente, indicadas as áreas dos compartimen-
tos, Tibério media-as por seu lado, a todas, e não raro encontrava 
discrepâncias, que anotava para interpelar os projectistas. Fazia o 
mesmo com a superfície dos vãos exteriores, com os pés direitos, 
com o diâmetro das canalizações, e muito mais.
Era frio e impenetrável. Regras são regras. Se havia infracções, era 
preciso corrigi-las.
Se lhe perguntavam porque assumia posições tão rigorosas, respon-
dia pronto: “Meu caro amigo, o RGEU é bem claro e está a meu favor. 
Veja o Artigo 164.º, que diz apenas ‘A negligência é sempre punida’”.
Começou a ser reconhecida a sua competência, que inspirava admi-
ração, e o seu zelo, que já não era tão unanimemente apreciado.
As pessoas que frequentavem a câmara municipal abordavam-no 
com aparente respeito e consideração.
Deu-se conta de que detinha um poder que até então nunca tivera. 
Podia orientar, aconselhar amigavelmente, mas também aprovar, 
total ou parcialmente, qualquer pretensão. Projectos completos, 
com dezenas de peças rigorosamente desenhadas eram devolvidos 
para alterar de acordo com o RGEU, viessem de onde viessem: po-
derosos gabinetes ou anónimos projectistas.
Sentiu o bafo da corrupção a envolvê-lo, mas foi surdo e incorruptí-
vel. Um bastião da Lei e da Ordem.
Foi por essa altura que um qualquer espirituoso lhe aplicou a alcu-
nha de “o homem que regia o RGEU”.
Ele, que sempre fora introvertido e tímido, dava por si a tomar atitu-
des dantes impensáveis. No intervalo do cinema, ao balcão do café, 
acontecia-lhe ficar ao lado de um prolífico engenheiro que apresen-
tava quase semanalmente projectos na câmara. E dizia-lhe, em voz 
branda mas cheia de intenção: “Senhor Engenheiro, senhor Enge-
nheiro, atenção às comunicações verticais, Artigo 46.º...”
E afastava-se com um meio sorriso nos lábios.
No supermercado, enquanto a esposa enchia o carrinho com com-
pras, sucedia encontrar um promissor arquitecto que esperava, como 
ele, pela família. Aproveitava para lhe falar, como quem não quer a 
coisa, do Artigo 71.º, que obriga a que os vãos praticados nas paredes 
em comunicação directa com o exterior não tenham área inferior a 
um décimo da área do compartimento mas – realçava – com o míni-

RGEU
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Era frio 
e impenetrável.
Regras são regras.

mo de 1,08 m2: “Atenção, senhor Arquitecto, 1,08 medidos no tosco!”
A fama de severidade na apreciação dos projectos levou a que muita 
gente evitasse a formalidade do licenciamento e construísse clandes-
tinamente. O que, de resto, já era tradição, embora algo adormecida.
Ficavam prejudicados, e queixavam-se pelos corredores, aqueles 
que, para obter empréstimos ou subsídios, necessitavam mesmo da 
licença municipal (Artigo 8.º). Pior para eles.
Quando alguém (e eram muitos) fazia reparo a Tibério sobre a 
quantidade de construções ilegais que surgiam um pouco por todo 
o território, ele dava-lhe a seguinte resposta: “Aquilo de que eu não 
tenho conhecimento, para mim não existe!”
E continuava o seu minucioso trabalho.
Talvez a mais saborosa revelação que o RGEU lhe proporcionou foi a 
leitura e posterior aplicação do Título IV – Condições Especiais Re-
lativas à Estética das Edificações.
O excelente Artigo 121.º dizia taxativamente que “não poderão eri-
gir-se quaisquer construções susceptíveis de comprometerem, pela 
localização, aparência ou proporções, o aspecto das povoações (...) 
ou de prejudicar a beleza das paisagens”.
E isto até se aplica “integralmente às obras de conservação, recons-
trução ou transformação de construções existentes” (Artigo 122.º)
Tibério exultou. Não existindo nenhuma Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia, como refere o Artigo 127.º, era a ele, Tibério, que 
competia apresentar superiormente as razões porque recusava este 
projecto, ou mandava rever aquele outro.
A defesa da estética urbana e da paisagem tornaram-se um objectivo 
maior da sua cruzada. Via-se a si próprio como um cavaleiro solitário, 
que em vez da lança brandia contra os inimigos o mortífero RGEU!
Tibério julgava ter construído uma fortaleza perene, que defende-
ria contra todos os atentados o sagrado território do seu município. 
Enganava-se.
Há muito que era aventada a hipótese de surgir no concelho um 
grande empreendimento turístico, com campo de golfe, hóteis e 
apartamentos, num total de 600 camas. Um genro do presidente da 
câmara fazia parte da sociedade promotora. O tempo passava sem 
que se soubessem detalhes do negócio, que até parecia esquecido. O 
segredo é a sua alma, como se diz.

Eis, pois, que sem aviso prévio é entregue na câmara o projecto 
completo – 14 dossiers-caixa – com pompa e circunstância. O pró-
prio presidente recebeu sorridente a delegação que fez a entrega.
Dois dias depois, Tibério tomava conhecimento, através de um des-
pacho, da sua nomeação como chefe do Serviço de Aferição de Pe-
sos e Medidas, a funcionar no mercado municipal e, ultimamente, 
sem responsável.
Foi este o fim do homem que regia o RGEU.
Para seu lugar foi nomeado Pompeu Policarpo Silva, 2.º oficial, vin-
do dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento.

FRANCISCO KEIL DO AMARAL, membro n.º 299

JA n.º 215, Abril, Maio, Junho 204, p. 9-11

A PROPÓSITO 
DO VELHO DO RGEU

Em diversas situações de trabalho concreto de projecto, ou na 
discussão da questão regulamentar realizada na Universi-
dade, ou em órgãos da classe dos arquitectos, tenho defen-

dido uma posição técnica e política sobre este velho diploma, que 
regula, desde 1951, o acto edificatório no meio urbano.
Entre 92 e 95 executei para a OA, conjuntamente com um grupo 
de colegas (Cristina Salvador, Manuel da Maia e apoio de dese-
nho gráfico de Francisca Bagulho), um ficheiro gráfico interpre-
tativo do RGEU, baseado em diagramas que representam num 
suporte desenhado próprio da linguagem do projecto, o discurso 
lógico definido pelo legislador num suporte escrito prescritivo.
Registo aqui que alguns diagramas revelaram que regras defini-
das com clareza pelo legislador no original, tinham vindo a ser 
desviadas ou mesmo apagados pela prática corrente, como re-

* RGEU – Regulamento Geral de Edificações Urbanas
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sultado de uma leitura apressada, que desviou o texto para um 
léxico comum, não técnico e empobrecido.
O RGEU é, em minha opinião, uma espécie de carta de direitos 
mínimos da edificação, assumida como um instrumento de ne-
gócio, de oportunidades à iniciativa individual e não um instru-
mento de defesa da qualidade de um bem público duradouro que 
se transmite de uma geração às vindouras.
Carta de mínimos da edificação e sem provedor público que defen-
da o seu cumprimento durante a fase de construção, que constitui 
um momento muito fragilizado e exposto a interesses da produção 
imobiliária que se sobrepõem. O projecto é sujeito a provas de exces-
sivo zelo durante a fase registada em suporte de papel, que designo 
por requerimento escrito / desenhado acompanhado por desvalo-
rizadas declarações de suposta responsabilidade, passando depois 
para a total desregulação e diluição de responsabilidades durante 
a construção da obra e pelo tempo de vida útil da sua exploração. O 
RGEU constitui em Portugal o suporte técnico do modelo de cresci-
mento das cidades em “mancha de óleo”, que vai criando uma franja 
sucessiva de urbanizações de subúrbio, sem carácter nem desenho, 
baseada na produção de uma arquitectura muito pobre e que trans-
formou o país numa enorme Amadora/Moscavide que une todos os 
núcleos urbanos consolidados, que se mantiveram intactos até aos 
anos 50, pela ausência de guerra em Portugal, ou de qualquer outra 
forma de devastação, durante os últimos 170 anos.
O velho RGEU é suporte legal tecnicamente atrasado e desqualifi-
cado, que define um país subdesenvolvido no que refere a uma cul-
tura técnica, que veio permitir que recursos individuais e privados 
fossem orientados para o imobiliário, respondendo com uma ofer-
ta desqualificada a exigências da procura decorrente dos processos 
acelerados de urbanização resultantes da deslocação da população 
activa, do campo para a cidade, do sector primário da agricultura 
para os sectores secundário e terciário, a indústria e serviços.
Apenas o facto de Portugal se ter mantido neutral na II Guerra 
Mundial e não ter sofrido destruições no tecido produtivo, social e 
humano, bem como no património edificado, veio permitir a prá-
tica de políticas urbanas retrógradas, baseadas na configuração 
espacial da propriedade do solo, deixando para trás as exigências 
do carácter público das cidades e da qualidade de vida, que deveria 
nortear, na modernidade, a estruturação do seu crescimento.

Verdadeira fábrica de Amadora/Moscavides, o velho RGEU foi o ins-
trumento privilegiado que apadrinhou a mediocridade dos proces-
sos de concepção e de projecto, a erosão de novos projectos e de nova 
vida para as cidades, que malbaratou oportunidades e destruiu a es-
perança de se atingir, para a nossa geração e vindouras, uma vida 
melhor num meio urbano mais equilibrado. O velho RGEU desqua-
lificou as cidades, como estruturas físicas espaciais que são cons-
truídas, no sentido literal do termo, pela arquitectura. Com isto o 
RGEU prejudicou a arquitectura, favoreceu a mediocridade da edi-
ficação crua e dura, sem poesia, sem alma, desvirtuando o seu ca-
rácter público, factor subjacente a todo o edificado urbano, mesmo 
ao mais privado. Prejudicando a arquitectura e a cidade, prejudicou 
os arquitectos, criando uma sebenta para a prática urbanística como 
uma cartilha de direitos dos detentores da propriedade do solo ur-
bano para a prática de um negócio que legitima e estrutura como se 
de um direito natural se tratasse. Diziam os Gregos antigos que os 
Deuses vingavam-se num povo eliminando os seus arquitectos, des-
truindo-lhes assim as suas capacidades de organizar espacialmente 
as suas cidades e afirmar a sua identidade, factor chave para a sua so-
brevivência material e cultural, como povo livre e independente.
Não sigo pelo atalho da maldição divina para ilustrar o pior que 
transfigurou a cidade em Portugal num lapso de tempo de duas 
gerações, pois entendo que mais a maldição humana é sua causa 
e se deve à conjugação de factores de debilidade técnica das leis 
da edificação, até hoje e desde 1951 corporizadas no velho RGEU 
que não soube dar voz nem corpo ao valor do conhecimento tra-
dicional não codificado mas feito do saber prático da arte de bem 
construir, associado a uma falta generalizada do que podemos 
designar por cultura de projecto, em toda a realização que seja 
expressão da matriz colectiva de um povo, falta ou falha essa que 
varre transversalmente o século XX português em quase todas 
as áreas, ou mesmo em todas, que podemos caracterizar de ma-
triciais (da organização do Estado às mais diversas áreas da po-
lítica, da Defesa e Forças Armada à Educação ou à Saúde). Sem 
uma cultura de projecto não preparamos o amanhã, não o de-
sejamos e, por isso não temos necessidade de o desenhar ou seja, 
sem desejo não há desenho e sem desenho não há cidade. O de-
senho da arquitectura e da cidade tornou-se, no século XX por-
tuguês e pela armadura legislativa de que o RGEU é parte, uma 
caricatura, um requerimento gráfico desqualificado sob todos 
os aspectos que só o desenho poderia e saberia abordar e tratar.
O velho RGEU não serve os cidadãos, urbanitas consumidores de 
cidade, não serve os criadores da arquitectura que vai urdindo a 
cidade, não serve os consumidores de produtos edificados, que se 
apresentam nus, despidos de qualquer corpo de direitos, os cons-

BOLETIM ARQUITETOS 228.indd   11 12/12/07   11:22:13



12.13

trutores numa perspectiva de longo prazo, não serve a construção 
em geral nem a indústria que a suporta, dado que a ausência de 
objectivos de qualidade no desempenho da edificação e a medio-
cridade de processos conduzirá à estagnação e declínio deste sec-
tor. Nem o sector financeiro poderá sair imune desta catástrofe da 
mediocridade e falta de qualidade do edificado que se tem execu-
tado ao longo destas duas últimas gerações, catástrofe cujo pre-
ço a pagar será certamente elevado. Que justificação encontramos 
para a longevidade de um instrumento atávico e retrógrado que se 
mantém vivo e “de pedra e cal”, por mais tempo durante o regime 
democrático do que nos 23 anos que serviu durante a ditadura.
Fico contente que falemos da passagem à história do velho RGEU e 
entendo que, qualquer processo que conduza à sua eliminação, será 
tanto melhor e mais adequado, quanto mais se aproximar da com-
pilação de um “Código da Edificação”, um instrumento cientifica-
mente creditado, direccionado para a edificação e o seu desempenho 
segundo padrões de qualidade definidos com rigor técnico e cientí-
fico organizado de forma acessível ao entendimento do cidadão con-
sumidor, criando um espaço para o exercício da cidadania, um espa-
ço de direitos dos consumidores de produtos edificados e também 
dos seus deveres e obrigações no que refere à criação e manutenção 
de bens públicos transmissíveis às gerações vindouras, a edificação 
e a cidade. Tenho esperança que, em simultâneo com a preparação e 
publicação, ainda que faseada, deste novo Código da Edificação, seja 
dada adequada atenção aos processos operativos da urbanização, 
entendidos quer como quadro jurídico da organização espacial das 
cidades quer como sistema de tomada de decisões numa sociedade 
democrática que se norteia pela transparência e pela salvaguarda 
dos direitos e deveres dos intervenientes, desde a produção ao con-
sumo e manutenção do espaço urbano, público e privado.

FERNANDO BAGULHO, MEMBRO N.º 863

Lisboa, Junho de 2004

O ordenamento 
do território e a acção 
de planeamento  
- O quadro legal

Os actuais dispositivos regulamentares e normativos no 
estabelecimento da disciplina de uso e ocupação do ter-
ritório são constituídos por um elevadíssimo número de 

leis, Decretos-Lei, Portarias e Regulamentos cuja utilização su-
põe elevada dose de paciência e capacidade de descriminar, em 
cada caso, as disposições aplicáveis.
Em termos gerais podem distinguir-se 3 grandes categoriais de 
instrumentos:
> Os especiais
> As regulamentações gerais
> As regulamentações de pormenor

Nos especiais cabe toda a legislação sobre protecção dos recursos 
naturais, património cultural e histórico, infraestruturas.
Na regulamentação geral cabem o Decreto Lei 69/90 e o Decre-
to-Lei 448/91, bem como todas as suas sequelas que alteram e 
regulamentam aspectos específicos.
Na regulamentação de pormenor caberão os regulamentos dos 
PDM tal como todos os regulamentos e normas municipais avul-
sas que sobre as mais diversas matérias estipulam orientações a 
considerar na promoção de iniciativas por particulares e não in-
tegram, em boa parte dos casos, os regulamentos dos PDM.
Neste universo complexo e labiríntico de legislação e normas 
merece comentário o desequilíbrio que decorre do próprio sis-
tema que, não obstante uma hierarquia teórica, deixa à decisão 
caso a caso a aplicabilidade dos diversos dispositivos. Além dis-
so, em matéria de regime de aplicação, não é claro, em cada caso, 
a quem compete a verificação do cumprimento de todas as regras 
aplicáveis, situação que transforma os arquitectos (e outros téc-
nicos) em réus potenciais de qualquer deslize na matéria pois, 
em última instância, assinam cordatamente termos de respon-
sabilidade ou declarações em que certificam, para todos os efei-
tos, ter cumprido todas as disposições legais aplicáveis.
Perante as limitações de algumas experiências dos últimos anos 
em matéria de planeamento, sobretudo o de escala municipal e 
urbana (reduzido como bem se sabe em muitos casos à figura 
formal exigida pelo governo para conceder acesso a fundos co-
munitários ou outros), algumas tentativas têm sido feitas para 
integrar num único diploma a legislação dispersa sobre os pro-
blemas do territrório (nomeadamente uma Lei de Bases do Or-
denamento do Território).
Tem sido uma visão providencialista e tutelar do Governo e Ad-
ministração central a conduzir essas tentativas. Providencialis-
ta porque se tem visado unificar e regulamentar de forma rígi-
da e unidireccional toda a matéria de ordenamento do território, 
sem sentido de proporções. Tutelar, porque, não obstante todos 
os fracassos do passado recente, se têm continuado a concentrar 
competências, iniciativas e responsabilidades nas mãos do Go-
verno e da Administração Central.
A situação do quadro legal do ordenamento do território e do ur-
banismo só poderá ser superada a partir de uma maior clarificação 
do papel das autarquias no processo de ordenamento do territó-
rio, conferindo-lhes capacidade e poderes bastantes, sem tutelas 
inúteis mas com responsabilidade acrescida, acentuando defini-
tivamente o seu papel na formulação de horizontes e na operacio-
nalização de instrumentos para a intervenção no seu território.

AAP
“O ordenamento do território e a acção de planeamento - O qua-
dro legal” in Livro Branco da Arquitectura e do Ambiente Urbano 
em Portugal. Lisboa: 1996, p. 34-35.
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Em Portugal, muitas das evoluções legislativas ou norma-
tivas, produzidas em anos recentes, revelaram-se pro-
fundamente marcadas por erros crassos de avaliação do 

contexto, de oportunismo comercial ou de extrema exigência 
desfasada da economia do país. Efectivamente, parte decisi-
va da solução de muitos problemas graves que afectam os ar-
quitectos poderia produzir-se através de uma revisão urgente 
destes quadros legais. É aqui que se deve situar o combate dos 
arquitectos nos próximos 1-2 anos. Eis alguns exemplos:

1. DISPERSÃO DE DIPLOMAS
Qualquer arquitecto que se aventure a desenhar um projecto en-
contra a primeira grande dificuldade na extrema dispersão dos 
diplomas a que deve atender. É por isso urgente produzir a CON-
SOLIDAÇÃO da legislação, agrupando num único volume de-
vidamente organizado, com capítulos por âmbitos de projec-
to e especialidade, naquilo que se poderia designar (a título de 
exemplo) LIVRO DA CONSTRUÇÃO e do Planeamento Territo-
rial e Urbano.

2. EXCESSO DE ARQUITECTOS
Se em muitos cenários a concorrência é um factor de valoriza-
ção da oferta, o excesso desmesurado de arquitectos em Portu-
gal é responsável por problemas gravíssimos da profissão, desde 
logo como a impossibilidade de acesso ao mercado de trabalho, 
que expõe o absurdo do investimento colossal feito em milha-
res de licenciados lançados ao desemprego e à emigração. Por 
outro lado, na ausência de enquadramento legal para o cálculo 
de honorários, o excesso de procura face à escassez de oferta de 
projectos tem sido responsável pela prática de honorários abu-
sivamente baixos, e, por consequência, por salários demasiado 
baixos. A razão deste problema gravíssimo localiza-se na forma 
irresponsável como se autorizou a abertura de inúmeros cursos 
de arquitectura em Portugal (chegaram a ser mais de 30), quan-
do se devia ter imposto limites de acordo com a realidade do país. 
Por isso, é urgente limitar o número de Escolas e de estudantes, 
de forma a garantir maior qualidade na formação, bem como 
possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

3. PROFESSORES CONVIDADOS
Durante muitos anos, os professores mais carismáticos dos cur-
sos de arquitectura eram reconhecidos pela sua obra construí-
da. Esses professores sabem que só com devoção extrema, difi-
cilmente compatível com programas de doutoramento, podem 
controlar a qualidade da construção dos seus projectos. Contu-
do, no actual quadro legal do ensino superior, sobrevaloriza-se 
a experiência académica face à prática fora das universidades, 
o que leva a que estes professores tenham vindo a ser despedi-
dos, passando a cadeira de Projecto a ser ensinada por profes-
sores com muito menos experiência prática (quando a têm...). O 
resultado é uma formação muito menos sólida e desligada da re-
alidade da construção.

4. HONORÁRIOS POR REGULAR
Se muitos arquitectos saudaram o fim do Decreto 73/73, será 
porque desconheciam que a nova lei, para além de lhes aumentar 
brutalmente o trabalho e as responsabilidades, ao abolir as ta-
belas de cálculo de honorários, desregulou brutalmente o mer-
cado. Se antes a prática de “dumping” já era um flagelo, o cenário 
agravou-se descontroladamente. Esta prática destrói o mercado 
e é responsável directamente tanto pela deterioração da qualida-
de do trabalho, bem como pelo baixo nível dos salários.

LEGISLAÇÃO 
à deriva
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5. O EQUÍVOCO DOS CONCURSOS
Enquadrados na encomenda pública pelo CCP, o equívoco perce-
be-se rapidamente quando a escolha de um projecto se rege por 
regras que servem para a aquisição de mercadorias (papel higi-
énico, sacas de batatas...). Nada mais haveria a dizer, não fos-
se o caso de as exigências burocráticas serem de tal forma des-
propositadas, que na generalidade dos concursos são excluídos 
inúmeros participantes, originando perdas brutais em termos 
de expectativas frustradas e um impacto económico colossal. 
Contudo, basta seguir os exemplos de outros países, onde ape-
nas aos vencedores se exige a entrega dos burocráticos compro-
vativos legais. Nos concursos, o princípio deveria ser de respeito 
pelo esforço dos concorrentes, assegurando a escolha em função 
da qualidade das propostas, reduzindo ao mínimo a exigência de 
trabalho acessório.

6. LICENCIAMENTOS INTERMINÁVEIS
Principal factor dissuasor do investimento (p/ex. estrangeiro) 
na construção é o crónico problema do sistema de licenciamento 
de obras, que é também responsável por perdas incomensurá-
veis em dinheiro parado ou perdido enquanto se processam ava-
liações sem fim. O princípio está virado do avesso: em vez de se 
basear o sistema na responsabilização dos projectistas é na de 
quem avalia os projectos. Não se estranha por isso que se sobre-
ponha o cumprimento das centenas de milhar de normas e le-
gislação à qualidade dos projectos. Neste contexto, muito mar-
cado por atitudes discricionárias, os projectos demoram 1, 2 ou 3 
anos até se chegar (em desespero) à ambicionada licença. E, após 
construir, nova tormenta é atravessada até à emissão da licença 
de utilização. Num quadro desejável, um processo de licencia-
mento nunca deveria demorar mais de 1 mês, desde a entrega do 
projecto à emissão da licença.

7. EXIGÊNCIA FORA DE ESCALA
Um dos factores mais gravosos para os projectos de arquitectura 
foi o recente aumento exponencial de exigência regulamentar em 
termos de compartimentação dos edifícios, respectivo dimen-
sionamento e conformação construtiva. O primeiro impacto ve-
rifica-se antes de mais no elevado aumento de complexidade dos 
projectos, e, por consequência, de coordenação de um número 
acrescido de especialidades. Como em muitos casos o pequeno 
proprietário não quer (ou não pode) pagar projectos mais caros, 
assiste-se a um progressivo esmagamento dos preços de projec-
to, para níveis incomportavelmente baixos. Outra consequência 
é o grande aumento de custo da construção, com a previsível re-
dução da encomenda. É fácil de compreender os efeitos devasta-
dores para a economia nacional, dado que o somatório dos vários 
factores (edifícios públicos mais caros e com consumos maiores; 
quebra no investimento privado; importações de componentes 
fabricados noutros países; etc.) dão um pesado contributo para 
o endividamento do país. As razões são facilmente enunciáveis: 
transposição de normas europeias sem adequação à realida-
de nacional, intervenção de lóbis nos processos de redacção das 
normativas e erros de avaliação do impacto económico de algu-
mas decisões. Entre os muitos erros a necessitar de urgente re-
visão, incluem-se a certificação energética, compartimentação 
corta-fogo, desenfumagem e ar condicionado em edifícios pú-
blicos (ex. Escolas), ou, nas casas privadas, imposição de toma-
das de tv/telefone em cozinhas e quartos, bem como condições 
de circulação interna para deficientes (pertinente em edifícios 
públicos, excessiva nas habitações privadas). 

8. PERDA DE AUTORIDADE EM OBRA
As recentes transformações dos mecanismos de acompanha-
mento das obras públicas reduziram a capacidade do arquitecto 
garantir o respeito pelo projecto. Neste contexto, não surpreende 
que sejam encerradas obras sem o acordo do arquitecto nas de-
cisões finais, e até mesmo, sem a sua assinatura no Auto de Re-
cepção Provisória. Um bom exemplo a seguir é o dos países onde 
a libertação da última tranche de dinheiro do Estado para a obra 
pública está dependente da assinatura do arquitecto. Desta for-
ma, os “jogos de bastidores“ que passam ao lado dos projectistas, 
tão comuns entre alguns Donos de Obra, Fiscalizações e Cons-
trutores, seriam drasticamente reduzidos.
Por fim, e interligado com este tema, merecem profunda re-
flexão os critérios actuais de fiscalização do Tribunal de Con-
tas, que deixaram de permitir a substituição directa de traba-
lhos previstos por outros não previstos, mesmo quando se trata 
de melhorar a solução arquitectónica final sem aumento de cus-
tos. Alguém explicou a quem criou tais regras o que é o processo 
de composição de um edifício, e, em como este deve prosseguir, 
com benefícios patrimoniais, até à colocação da última pedra?

JOSÉ MATEUS, membro n.º 3047

Um processo 
de licenciamento 
nunca deveria 
demorar mais 
de 1 mês
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PR - Na diversa legislação que incide sobre a profissão de arqui-
tecto há imensas coisas descoordenadas, desacertadas...
GMP - Legislar sobre urbanismo, ordenamento do território, 
projecto, é basicamente legislar ou sobre arte ou sobre uma ciên-
cia, não sobre situações concretas da vida. Pura e simplesmente a 
legislação não devia existir ou a existir devia ser mínima.

PR - O arquitecto é forçosamente um fora-da-lei porque a lei 
não contempla esta vertente da artisticidade que a nossa profis-
são tem. 
GMP - Não contempla. Por mais que não o possamos admitir 
hoje em dia. Não é muito regular admitir que o arquitecto é um 
artista. Hoje em dia não fica bem. Nenhum cliente quer um ar-
quitecto artista, quer um técnico. A verdade é que há imensos 
factores de avaliação que têm que ver com a arquitectura que são 
intuitivas e que são do foro da síntese que é um foro de um co-
nhecimento integral do que é mais artístico. Como é que isto se 
integra ou como é que se pode integrar na lei?
De alguma maneira a própria legislação o revela. A meu ver, a 
partir do momento em que tens um caminho ao nível do conhe-
cimento cada vez mais especializado significa que a profissão de 
arquitecto, como é uma profissão de síntese ou de coordenação, 
maior dificuldade tem em fazer essa síntese ou essa coordenação 
de vários saberes cada vez mais especializados, que leva a uma 
produção infinita de legislação ao nível de regulamentos para 
dar corpo a esse saber especializado. Por outro lado, de um pon-

to de vista da tal profissão de síntese ou de coordenação, se o ob-
jectivo da arquitectura é integrar harmoniosamente uma qual-
quer construção numa paisagem, num território, numa cidade, 
necessariamente ao nível da legislação só se pode fazer através 
de conceitos indeterminados, ou seja, conceitos que permitam 
aos órgãos fiscalizadores e reguladores da actividade poderem 
intervir para proibir excessos dos senhores arquitectos mas que 
ao mesmo tempo não sejam limitativos daquilo que é a essên-
cia da profissão de arquitecto que é a integração harmoniosa da 
construção.
Se para fazeres um projecto de uma moradia ao pé do mar tiveres 
para além das necessidades óbvias do terreno, de servidões, de 
condicionamentos do território, que acomodar um sem-número 
de projectos de especialidades, de potências eléctricas, de con-
sumos energéticos, de saneamentos de águas e esgotos, de espe-
cificações dessas mesmas infraestruturas, rapidamente chegas 
à conclusão que ou não consegues fazer a moradia ou a moradia 
vai-se tornar de tal maneira cara que não consegues pura e sim-
plesmente construir. Leva muitas vezes a uma própria impossi-
bilidade de fazer aquilo que fisicamente se pretente.
Em resumo, a legislação acompanhou um caminho sem retorno 
que é o da especialização, tenta regulamentar tudo e o arquitec-
to, que por natureza é uma profissão que quer romper com a re-
gulamentação, sofre o mal dessa legislação. Não a domina pre-
cisamente porque tem um saber que se foi afastando cada vez 
mais, sempre com a agravante de apresentar um termo de res-

CONVERSA
Gravada

GONÇALO MENÉRES PIMENTEL & PEDRO RAVARA

UMA CONVERSA SOBRE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ARQUITECTURA E À PROFISSÃO DE ARQUITECTO. UM JURISTA É 
DESAFIADO A CLARIFICAR O QUE É TÃO DENSO E INCOMPREENSÍVEL PARA O ARQUITECTO. ESTE ÚLTIMO PEDIRÁ 
A INCONSTITUCIONALIDADE DE ALGUMAS LEIS; O JURISTA, AINDA QUE PAGO PARA DAR A RESPOSTA QUE O AR-

QUITECTO QUER OUVIR, DISCORDA. AO ALMOÇO JUNTARAM-SE GONÇALO MENÉRES PIMENTEL, ADVOGADO, ASSESSOR 
DO CDN, E PEDRO RAVARA, MEMBRO N.º 3097 E VOGAL DO CDN. O ALMOÇO CAIU BEM.
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ponsabilidade onde afirma cumprir todas as normas legais, re-
gulamentares e técnicas alguma vez existentes ou que venham 
a existir! O arquitecto lida com uma panóplia de regulamentos 
que pretensamente contêm normas técnicas mas que são impos-
síveis de interpretar, desde logo porque os conceitos divergem de 
regulamento para regulamento. Se for ver a legislação de coor-
denação e segurança, ou da segurança contra incêndios, o regu-
lamento dos andaimes, o regulamento do betão armado, para se 
referir à mesma realidade o legislador põe conceitos completa-
mente díspares; é impossível alguém entender-se.
Por exemplo, fiscalização e direcção de obra. O que é fiscaliza-
ção ou o que é direcção de obra? Parece que a direcção de obra 
está completamente esvaziada. As obrigações que puseram no 
director de fiscalização de obra eram do anterior director técni-
co de obra, o que era do director técnico de obra aparentemente 
é a mesma coisa.
O legislador intervém mal porque intervém sem qualquer cuida-
do de harmonizar conceitos.
O conceito de director de fiscalização na Lei 31/2009 tem outro 
conceito do director de fiscalização no RJUE, tem outro ainda no 
Código Civil. Temos todos os conceitos possíveis e imaginários. 

PR - Menos regulamentação e mais justiça?
GMP - Tem que haver uma coerência ao nível dos conceitos nes-
sa mesma legislação senão é impossível entendermo-nos. Já re-
paraste que a última vez que se actualizou o diploma que pre-
tensamente contem todas as normas que devem ser observadas 
foi em 2005? Sabes quantos diplomas estão lá identificados? Não 
queiras saber, porque nunca mais assinas um termo de respon-
sabilidade!

PR - Está para ser aprovado no Instituto de Normalização Euro-
peu uma lista de serviços aplicada à engenharia industrial e, en-
tre parêntesis, à arquitectura, que inclui a normalização de um 
glossário aplicável a esta área. O resto são recomendações que 
podem ou não ser seguidas em cada um dos 28 países europeus. 
Uma das noções é a de engeneering, “engenheirar”, que basica-

mente é a arte de concepção de um qualquer objeto, desde um 
edifício, a uma outra obra qualquer, ou ainda uma “obra de arte”. 
Quando vamos a um aeroporto internacional e vemos uma pu-
blicidade de um automóvel, o design do automóvel é mencionado 
como tendo sido engineered, foi “engenheirado”, já não é dese-
nhado, já não é conceptualizado. Esta noção que o design passa a 
ser  uma engenharia, o desenho como uma especialidade da in-
dústria é uma realidade já.
GMP - Essa tendência sempre existiu, e acho que não se agra-
vou, pelo contrário; quando falas de engenharia, de engenheiro, 
estamos a falar de uma única coisa, de engenho. É daí que vem a 
palavra. Um cliente ou uma obra pode pedir exclusivamente ou 
pode pedir predominantemente engenho como poderá ser o caso 
de um aeroporto. Uma forma eficaz das pessoas chegarem e par-
tirem e circularem. É o sentido da palavra, do conceito de enge-
nho. É preciso uma obra que tenha o engenho de receber deter-
minado fluxo de pessoas e de circulação de pessoas e de aviões.
Se tu valorizas ou não a arquitectura nesse engenho isso é uma 
opção do cliente, mas sem arquitectura não podes falar de enge-
neering  pela simples razão de que a tradução do conceito para 
português é “arquitectado”e não engenheirado…
Os aeroportos, os caminhos-de-ferro, as barragens, as pontes, 
os viadutos foram sempre obras de engenharia. Porquê? Mais 
uma vez estamos a falar de engenho. Pois, Pedro abraça esse 
conceito como “arquitectado por...”.

PR - Mas o aeroporto é uma estrutura habitável, uma ponte, um 
viaduto não o são. Habitável não quer dizer para dormir, quer di-
zer ocupável, implica um espaço vivenciado.
GMP - Ocupável é outra coisa. Lá estamos outra vez com o pro-
blema dos conceitos.

PR - As leis são tantas e são contraditórias, apontam sempre para 
uma responsabilização de um técnico interveniente de um pro-
cesso – tem que haver um responsável em qualquer processo – 
e agora, com este CCP, muitas dessas responsabilidades acabam 
por ser atribuídas, direta ou indiretamente, até via empreitei-
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ro, ao projectista. Não é de alguma forma inconstitucional caí-
rem responsabilidades que às vezes representam 3, 4, 5, 6, 7 ve-
zes aquilo que são as obrigações contratuais do projectista, num 
único actor do processo de obra?
GMP - São várias questões embora sob o mesmo tema da res-
ponsabilidade. O saber cada vez mais especializado, uma pro-
dução incontinente de legislação, e o constrangimento do arqui-
tecto que forçosamente é o coordenador – é a profissão-síntese 
disto tudo – que não tem nem pode ter, nem deve ter, (é impossí-
vel ter), o conhecimento suficiente para controlar todas as espe-
cialidades. O legislador aponta a principal responsabilidade ao 
arquitecto, porque é o coordenador. E não há dúvida que isso é 
tremendamente  injusto. O arquitecto, nem todos os arquitec-
tos têm consciência disso, tem um nível de responsabilidade que 
poucos profissionais têm, responsabilidade civil contratual e 
extracontratual, disciplinar e criminal. Isso também acontece 
noutras profissões mas em nenhuma como ao dos arquitectos, 
nomeadamente do ponto de vista criminal. Repara nas infrac-
ções das regras técnicas de construção e o legislador, mais uma 
vez, não define quais são as regras técnicas, tal como o RJUE ati-
ra para quaisquer regras técnicas em branco. Isto é uma norma 
penal em branco. Isto é, podes ser responsabilizado do ponto de 
vista criminal por teres infringido uma qualquer regra técnica.
Este nível de responsabilidade parece-me quase único no âmbi-
to das profissões liberais. Assinar um papel a assumir que vais 
cumprir todas e quaisquer normas, não conheço outra profis-
são. Em bom rigor é disparatado porque o legislador quer é sa-
ber quem é que é a pessoa,  identificar a pessoa que irá respon-
sabilizar-se.
A responsabilidade do projectista existiu antes e existe depois 
do CCP. Repara: o CCP tem um limite de responsabilidade que 
é o triplo dos honorários. Antes dessa norma não havia limite. A 
responsabilização sempre existiu e não havia limite. Em termos 
irónicos é benéfico ainda que o triplo dos honorários signifique 
ficar insolvente…
Mas esse não é um problema do CCP. O problema do CCP é que o 
legislador de forma, há que reconhecer, transparente, no âmbi-
to de um processo construtivo, com tantos intervenientes, a pri-
meira coisa que o legislador faz é pôr o Estado fora de qualquer 
tipo de responsabilidade; a segunda coisa que faz é dizer que não 
se preocupa muito com quem é que é o responsável, a responsa-
bilidade passa a ser secundária.

PR - Face a este cenário não é passível de ser inconstitucional 
esta obrigação, a de colocar nos ombros do projectista um fardo 
maior do que aquele que ele poderá carregar?
GMP - Será inconstitucional numa interpretação, e este é o ter-
ceiro ponto, que algumas entidades públicas andam a tentar fazer 
vingar que é a de entender que a responsabilidade do projectista 
pelos erros e omissões é independente do dano ou do prejuízo que 
essa entidade pública possa ter tido por força dos erros e omissões. 
Exemplo, se num projecto e em concreto num mapa de quantida-
des, um arquitecto em vez de 10 janelas se esquece e põe 9 em vez 
de 10 e se apenas e só durante a obra se lembra que falta a déci-
ma janela há quem ande a entender que este erro e omissão – um 
erro de quantidade – o custo da janela é prejuízo. Ora o custo da 
janela não é prejuízo nenhum. O dono de obra quer a janela, ela 
foi desenhada, apenas faltou no mapa de quantidades. Há quem 
entenda que o projectista deve ser responsabilizado pelo custo da 

décima janela que faltou. A norma interpretada desta forma quer 
dizer que o arquitecto está a oferecer a janela ao cliente. No caso, 
esta legislação diz que metade do preço é do empreiteiro e metade 
é do projectista, sendo que o empreiteiro pode pedir os seus 50% 
ao projectista; portanto o projectista acabará sempre por pagar 
a janela inteira. Isto é um absurdo. A haver prejuízo só pode ser 
eventualmente, caso a parede já esteja feita, a demolição necessá-
ria para colocar a janela. Este sim, foi um trabalho que foi pago e 
que foi inutilizado por uma falha.

PR - Era interessante fazer um estudo da forma como as directi-
vas são transpostas para os vários países europeus. Há enormes 
diferenças nestas transposições sendo a directiva comum. Che-
ga a ser kafkiano a interpretação portuguesa quando compara-
da com outras transposições noutros países, como por exemplo a 
directiva Procurement, que dá origem ao famigerado CCP.
GMP - Nós vivemos num mundo de mentira. O problema é que a 
directiva não permite interpretrações diferentes. Em Portugal há 
dois problemas: um desde que entrámos na União Europeia – isto 
é a directiva!; outro desde que perdemos a soberania – isto é a troi-
ka! Se formos ver a legislação (e a propósito do CCP então é evidente) 
e se tiveres o cuidado de ler a directiva ou se fores ver o memoran-
do da troika em lado nenhum está lá dito que a responsabilização 
do projectista deve ser feita desta forma. A directiva não fala nisto, 
a directiva fala de uma coisa completamente diferente. A directiva 
admite que, nas empreitadas, se ponha um limite de 50% do valor 
da empreitada para eventuais alterações que a empreitada tenha. A 
directiva ao falar destes 50% está a falar de trabalhos a mais. Quan-
do se transpôs a directiva “chocou-se” com a realidade portugue-
sa. Qual é a realidade portuguesa? Trabalhos a mais é um concei-
to muito apertado. Bem apertado e diga-se bem interpretado pelo 
Tribunal de Contas, isto é, trabalhos a mais decorrem sempre e só 
de uma circunstância imprevista. Como não dá jeito, os tais 50% de 
trabalhos a mais baixou para 10% e em caso de determinadas obras 
para 25% e inventou – e a palavra é esta – 50% para erros e omis-
sões. Tentando de alguma forma transparecer que se está a cumprir 
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a directiva quando se escreve 50%. Ora a directiva em lado nenhum 
diz que os 50% são de de erros e omissões. Em lado nenhum. Não 
tens um único país europeu que tenha uma norma idêntica a esta. 
Por causa disso mesmo já o legislador reconheceu e na última alte-
ração do CCP reduziu o limite dos 50%, provavelmente alertado que 
estava a mudar a própria directiva. Aqui está um caso em que estes 
dois argumentos: tem que ser por causa da directiva, tem que ser 
por causa da troika, são mentira, como é mentira também no caso 
dos honorários. A propósito das directivas e na vossa área, o traba-
lho de transposição das directivas é miserável. A tradução é mal fei-
ta e em segundo lugar na própria discussão da directiva, Portugal 
nunca tem o cuidado de colocar excepções. Se tu lês a directiva da li-
vre prestação de serviços, tu vês excepções sem conta da Alemanha. 
Nunca viste de Portugal. Ora traduzimos mal, transpomos pior e 
depois dizemos que isto é por causa da directiva. É mentira; neste 
caso dos erros e omissões é uma redonda mentira.

PR - As realidades são completamente diferentes, nomeada-
mente entre os países do Sul e os países do Norte da Europa. 
GMP - Tem a ver com questões culturais também. Nós ainda te-
mos muito a cultura dos dois montes…

PR - Dois montes?
GMP - Sim. O monte de papéis que o tempo já resolveu e o monte 
de papéis que o tempo há-de resolver…

PR -Mesmo entre os países do Sul da Europa há enormes dife-
renças!
GMP - No caso espanhol ou no caso italiano não tens lá 50% de 
erros e omissões. Portanto isso é uma invenção portuguesa.

PR - Mas sabes também que tem a ver com a flexibilidade des-
sa mesma directiva. Na última assembleia geral do Conselho dos 
Arquitectos da Europa onde estive, discutiu-se muito por cau-
sa da directiva do Procurement, exactamente essa directiva que 
tanto nos afecta e que ainda por cima está a ser revista, e nós aca-
bámos de rever o CCP aqui em Portugal. No final de 2013, entra 
em vigor a nova directiva Procurement. Será que vamos ter que 
fazer uma nova revisão ao CCP com base na nova directiva eu-
ropeia?
GMP - Provavelmente...

PR - Podíamos ter esperado um bocado mais...
GMP - Não... sim, já que estávamos tão atrasados então esperá-
vamos mais um bocado.

PR - Nessa Assembleia ao perceber que as diferenças entre a in-
terpretação da directiva em revisão eram tão diferentes, fizemos 
a seguinte sugestão: se calhar devia haver três directivas, uma 
para os países do Norte da Europa, uma para os países do Sul da 
Europa e outra para aqueles países que não sabiam se alinham 
com os países do Norte ou com os do Sul da Europa. Por exemplo, 
os austríacos querem uma directiva muito aberta e flexível, pas-
sível de uma interpretação diversa. Quem diz os austríacos diz os 
alemães, é claro!
GMP - Isso é óbvio. Isso são as dificuldades próprias de harmo-
nizar a legislação num país.

PR - Não será mais válido hoje em dia, com a perda da soberania, 

nós, países mais pequenos, juntarmo-nos e apostarmos mais 
nestes círculos europeus do que estar aqui a discutir o CCP à vol-
ta de uma mesa na Júlio Diniz (INCI)? Eventualmente, concen-
trar mais esforços na discussão e elaboração das directivas euro-
peias, juntos com a Espanha, por exemplo, do que estarmos para 
ali sentados com alguém que representa o governo e que muitas 
vezes não sabe do que fala.
GMP - Tens toda a razão. Esse é que é o problema. Tens a histó-
ria dos honorários e das prestações de serviços. Tu vês lá um sem 
número de excepções. Tu não vês nada em Portugal. O problema 
é o que é que eles andam lá a fazer. Não vale nada estar aqui a dis-
cutir na Júlio Diniz (não confundir com o Júlio de Matos). Devía-
mos era ter a Júlio Diniz em Bruxelas.
Não tenhas dúvida que este é que é o problema. Aprova-se a di-
rectiva e é um “Ai, Jesus! Que é preciso transpôr”. Faz lá uma tra-
dução. É a directiva! É uma desculpa.

PR - Eu também acho. Em limite, relativamente ao CCP, parece-
me de facto que é muito prejudicial porque estabelece condições 
e princípios que são muito injustos como já explicaste, mas no li-
mite o problema não é do CCP em si, mas da forma como este é 
interpretado pelos municípios e outras instituições públicas. 
GMP - O problema é a “invenção” do CCP acrescido de uma in-
terpretação literal de algumas instituições…

PR - É como a carta de Bolonha para o ensino, o problema é como 
se interpreta  a carta de Bolonha.
GMP - É um problema cultural neste país. Achas possível, nos 
tempos que vivemos hoje em dia, haver um colega meu, ou um 
dirigente de um município, que perante aquela norma do CCP 
diga assim: Não, não é justo. Não, não é assim do ponto de vis-
ta jurídico. Achas possível essa pessoa dizer uma coisa dessas no 
ambiente que existe hoje em dia? Afirmar, ter a autoridade, até a 
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coragem, de dizer: Não, não se deve responsabilizar?Achas que 
hoje em dia é possível? Não, não é possível. Se tiveres uma opi-
nião fundamentada, até mais que fundamentada, científica, se 
o resultado for não, então tens um processo disciplinar no mí-
nimo!

PR - Houve recentemente um concurso de concepção de arqui-
tetura organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Tinha uma 
particularidade interessante. Os honorários pesavam nos crité-
rios de avaliação com um peso de 15%. Eu acho que os honorários 
não deviam ter peso pelo menos nesta fase de concepção. Even-
tualmente depois...
GMP - Discordo em absoluto.

PR - Porque se tu limitas um preço-base, e o preço-base até já é 
baixo, esse preço-base está estabelecido à partida. Este trabalho 
para se fazer custa tanto. Isso é uma coisa que os arquitectos de-
viam aceitar. Não tens que discutir um preço que é justo (embora 
a maioria das vezes, à partida, já nem o é!). Há sempre esta ten-
dência de gestor “eficaz” de adjudicar à proposta economicamen-
te mais vantajosa. Pelo menos é esse o espírito da lei. (Sabe-se lá 
bem o que é o espírito da lei?) E a proposta economicamente mais 
vantajosa não quer dizer que seja a que ofereça os honorários mais 
baixos. O que este concurso para a CML tem, são estes critérios de 
avaliação dos honorários que avaliam pelo factor 0,9 a quem der 
100% dos honorários-base estabelecidos em Caderno de Encar-
gos e a avaliam pelo factor 1,0 o concorrente que propuser 90% 
dos mesmos, e depois quem der 80% dos honorários base terá 0,8, 
70%, 07, etc. e por aí abaixo. Prejudica aqueles que baixam, o que é 
um exercício inteligente. No entanto, para evitar que se estabeleça 
um preço fixo, e que este seja o base (o mais alto e eventualmente 
mais justo possível), promove uma redução para os 90% do preço 
base. Claro que a maioria das equipas vão dar 90%, fazendo uma 

redução de 10%. Os honorários base de Caderno de Encargos são 
de 200 000 euros e tem um prémio de 20 000 euros para o pri-
meiro classificado que é dedutível na primeira prestação no valor 
de 10% do valor contratualizado. 
GMP - Certo.

PR - Não está certo porque isso não é um prémio.
GMP - Está certísssimo e isso não tem nada que ver com o CCP. 
Isso já existe desde 1993.

PR - Aqui a questão não é o CCP. Se tu fizeres o “desconto” dos 
10% e ganhares o concurso não só deduzes por completo a tua 
primeira prestação do contrato, como ainda tens que dar 2.000 
de volta do teu bolso à CML! 
GMP - Daquilo que estás a contar eu acho esse concurso um 
exemplo que devia ser seguido.

PR - O concurso está bem organizado. Tem no entanto este pro-
blema dos honorários. Neste país um concurso só com esta situ-
ação “esquisita” é como estar no paraíso.
GMP - Se me pedisses para organizar um concurso eu faria 
exactamente como acabaste de descrever. E esta? Eu acho tudo 
certíssimo. Penalizar os concorrentes que apresentem preços 
anormalmente baixos, é esse o caminho. 

PR - Também há outro concurso recente, cujo único critério era o 
do preço e em que se dava 20 valores às equipas que apresentas-
sem 0,00 euros de honorários, incentivando-se o anormalmen-
te baixo. Podias trabalhar de borla, por exemplo, e de acordo com 
o Caderno de Encargos, isto era possível porque, como exemplo 
dado preto no branco, podias ser uma empresa de projectos com 
acesso a subvenções do Estado!
GMP - Nesse caso o Ministério Público deveria intervir por ten-
tativa de prática do crime de escravidão! E a autoridade da con-
corrência na segunda questão que colocas.

PR - Isto é inconstitucional ou não?
GMP - Lá está ele outra vez com o inconstitucional. 

PR - Um advogado é um homem brilhante que faz pareceres ju-
rídicos, etc.
GMP - Um advogado ou este advogado?

PR - Mas um jurista é um homem brilhante que faz aquilo que 
nós, arquitectos, queremos. Nós pedimos-lhe um parecer, diz 
que sim e faz o parecer a dizer que sim. “Não, afinal mudámos de 
ideias, diz que não”, e ele faz. São ambos brilhantes e parece que 
é também a opinião do advogado.
GMP - Minha cara moderadora Cristina isto que ele acabou de 
dizer, ele pensa assim mesmo. Mais, é o terceiro arquitecto que 
me diz isto. Em relação aos arquitectos eu respondo da seguinte 
maneira: o que diria este homem se um cliente lhe dissesse que 
quer construir uma casa mas que não quer as coisas que costuma 
fazer. Essa maqueta é uma porcaria. Faça assim, faça assado, vai 
pôr a janela assim, vai pôr a porta ali, não quero o jardim assim.

PR - Diria que essas exigências eram inconstitucionais!
GMP - Nem mais!
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É objetivo deste pequeno artigo efetuar uma análise ao modo 
como se tem processado a prática da salvaguarda do pa-
trimónio cultural construído ao longo das últimas três 

décadas, atendendo aos instrumentos legais que a enquadram.
Trata-se de uma perspetiva pessoal, certamente condicionada 
pela formação profissional de base (arquiteto) e pela prática de 
técnico do património (IPPAR, IGESPAR e DGPC).

Os documentos legais fundamentais para o período em apreço são a 
Lei n.º 13/85, de 6 de julho1 e a Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro2, que 
revogou a primeira, e lhe deu continuidade em termos de conceito 
e prática. Estes instrumentos vertem para a legislação nacional os 
conceitos e as práticas patrimoniais levadas a efeito no estrangeiro, 
nomeadamente nas Cartas e Convenções Internacionais, e demons-
tram, inequivocamente, a vontade de Portugal se colocar a par dos 
parceiros europeus, até por força da sua integração europeia.
A maior limitação destes instrumentos legais residiu, quanto a 
nós, no facto da legislação de desenvolvimento, que era fundamen-
tal, não ter surgido durante muitos e muitos anos, pois só recente-
mente, desde 2009, tal veio a acontecer. Esta carência dificultou – e 
continua a dificultar – a ação dos agentes envolvidos (autoridades 
nacionais, regionais e locais, promotores, projetistas e técnicos do 
património), uma vez que a ausência de normas e critérios legais 
definidos tende a gerar, inevitavelmente, situações de conflituali-
dade, pelas diferentes sensibilidades e interesses em presença.
Vejamos; estas leis baseiam-se essencialmente nas figuras da 
classificação e do inventário3, pelo que as extensas áreas com ser-
vidão patrimonial criadas em função da figura da classificação 
(de monumentos, conjuntos e sítios, de âmbito nacional ou local), 
como são as zonas de proteção (ZP), que se subdividem em zonas 
gerais de proteção (de fixação automática) e zonas especiais de 
proteção (de fixação ponderada), ficaram dependentes da realiza-
ção de planos de pormenor de salvaguarda (PPS)4 que, por motivos 
diversos, como a falta de vontade política, a falta de quadros téc-
nicos municipais ou a morosidade burocrática, muito raramente 
viram a luz do dia como instrumentos com força legal.

Só muito recentemente, com o Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 
de julho5, se começou a regulamentar a referida Lei de Bases (n.º 
107/2001), introduzindo a obrigatoriedade de apresentação de 
relatórios exaustivos (prévio, intercalares e final, este já previsto 
na Lei de Base), respeitantes a intervenções sobre bens classifi-
cados, bem como a obrigatoriedade da realização de vistorias por 
parte de todos os intervenientes, de modo a garantir a validade 
de programas, projetos e respetivas execuções em obra.
Porventura mais importante ainda, porque visa suprir as carên-
cias da falta de regulamentação da Lei de Base, é o Decreto-Lei n.º 
309/2009, de 23 de outubro6, que visa graduar/controlar a inter-
venção da administração do património cultural nas zonas espe-
ciais de proteção (ZEP) ao estritamente necessário para garantir a 
continuidade da proteção exigida pela classificação. Assim, as ZEP 
devem, de acordo com o diploma, estabelecer à partida critérios de 
proteção e intervenção (designados na lei por graduação das res-
trições) na sua área de influência, de modo a que todos os interes-
sados saibam, com maior celeridade e segurança jurídica, quais as 
operações urbanísticas que aí podem realizar. Em estreita articu-
lação com as ZEP que, de algum modo, antecipam as suas virtudes, 
o decreto-lei desenvolve e especifica a figura do Plano de Porme-
nor de Salvaguarda (PPS), que é em nosso entender a figura ideal 
de proteção, seja porque exige a concertação entre a administra-
ção local, regional e central, seja porque enquadra as questões do 
património em visões estratégicas abrangentes (articuladas com 
a economia e o turismo, por exemplo), seja ainda porque clarifica 
as regras, logo diminui, ou quase erradica, as decisões porventura 
arbitrárias de quem exerce o poder. Assim haja vontade e dispo-
nibilidade por parte dos agentes públicos e privados para imple-
mentarem este instrumento legal, fundamental numa sociedade 
que se diz e quer democrática. Assim haja consciência por parte 
dos cidadãos (de modo individual e coletivo) para o aceitar e exigir. 
Em suma, sabendo-se à partida mais sobre as “regras do jogo”, 
haverá mais segurança, logo maior confiança por parte dos inves-
tidores, logo maior propensão para investir, o que é vantajoso para 
o património e, por consequência, para a sociedade e país.

Legislação
do Património

E SALVAGUARDA 
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Chamamos igualmente a atenção para a importância da Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto7, que visa dar um impulso decisivo à re-
abilitação urbana, numa inversão de paradigma que se nos afi-
gura fundamental para o património por razão de identidade 
(construções antigas e centros e núcleos históricos ao abando-
no), de ecologia (reutilizar o existente e ocupar somente os solos 
estritamente necessários), de ordenamento do território (resga-
te e salvaguarda das nossas paisagens, controlo das expansões 
urbanas desordenadas), de custos (resgatar o que já temos, di-
minuir os custos astronómicos de construção e manutenção de 
infra-estruturas), de estrutura social e demográfica (população 
envelhecida e ausência de crescimento), de economia (o turismo 
como sector chave), etc.
É nesta perspetiva que o Estado cria e desenvolve os instrumentos 
legais que visam agilizar a ação, nomeadamente a simplificação 
dos procedimentos administrativos, o aumento da responsabili-
dade dos municípios (força legal dos PU, PP, PPS, PPRU)8, o refor-
ço dos incentivos fiscais (IMI, IMT, IVA) e económicos (progra-
mas de apoio específicos), a alteração da legislação respeitante aos 
arrendamentos, a responsabilização (com aumento das penaliza-
ções) dos proprietários face ao abandono dos edifícios9, o alargar 
do horizonte cronológico dos edifícios abrangidos (mais de trinta 
anos) e a possibilidade de intervenções profundas consoante o es-
tado de conservação e valor patrimonial dos edifícios10.
Em suma, as zonas urbanas consolidadas (onde se incluem os 
centros urbanos e os centros históricos) ganham vantagem em 
termos administrativos, ao contrário do que sucedia até aqui, face 
às intervenções em áreas de expansão urbana e de obra nova.

1 Lei n.º 13/85, de 6 de julho, Lei do Património Cultural Português.
2 Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, Lei de bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural.
3 Artigo 16.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
4 Artigo 53.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.
5 Decreto-Lei n.º 140/2009, de 15 de julho, que estabelece o regime jurídico dos estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados, ou em 

vias de classificação, de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal.
6 Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime jurídico das zonas de 

proteção e do plano de pormenor de salvaguarda.
7 Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que procede à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, que estabelece o regime jurídico da reabilitação urbana, e à 

54.ª alteração ao Código Civil, aprovando medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana.
8 Plano de Urbanização, Plano de Pormenor, Plano de Pormenor de Salvaguarda, Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana.
9  Os instrumentos de execução previstos no Artigo 54.º, da Lei n.º 32/2012, são: obrigação de reabilitar, obras coercivas com posse administrativa, direito de preferência com 

a não aceitação do preço convencionado, arrendamento forçado, venda forçada, agravamento das taxas de imposto municipal por falta de conservação/manutenção.
10 O Artigo 77.º A, da Lei n.º 32/2012, permite alterações muito profundas no edificado, nomeadamente a possibilidade de reduzir determinado edifício à sua fachada principal.

Neste novo paradigma, os diversos agentes devem, com cele-
ridade, reposicionar-se face aos novos papéis; o Estado, en-
quanto administração central e regional, deve assumir funda-
mentalmente o papel de estratega (planear, coordenar, formar 
e informar), os municípios por seu turno, face ao poder confe-
rido pelos instrumentos legais ao seu dispor, devem assumir a 
liderança e a iniciativa de quem está no terreno, os agentes eco-
nómicos (onde se incluem os proprietários individuais) devem 
aderir às oportunidades de negócio e de valorização do (seu) pa-
trimónio e, finalmente, os técnicos devem estar cientes das suas 
novas e acrescidas responsabilidades, muito particularmente os 
arquitetos, face ao seu relevante papel de coordenadores de pro-
cessos cada vez mais complexos do ponto de vista conceptual, 
técnico e regulamentar.
É uma opinião de optimismo moderado, pois sabemos que para 
intervir em construções antigas se requerem cuidados especiais, 
nomeadamente ao nível dos conceitos, métodos, saberes e tem-
pos próprios o que, conjugado com a filosofia muito liberal (i.e. 
pouco restritiva) da Lei n.º 32/2012, pode dar azo a intervenções 
pouco respeitadoras do carácter e autenticidade dos núcleos ur-
banos antigos, logo ter um efeito contrário ao pretendido. O fu-
turo dirá se não seria necessário um outro tempo, que permitis-
se fortalecer e sedimentar uma consciência patrimonial, ao nível 
da sociedade em geral, que servisse de suporte ao enorme desafio 
que agora se coloca. 

PAULO LEBRE DUARTE, membro n.º 7313

O futuro dirá se não seria 
necessário um outro tempo
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TERESA DO PASSO
Presidente do Conselho de Administração da Lisboa Ocidental SRU - Sociedade 
de Reabilitação Urbana, EEM

O “PRINCÍPIO

EXISTENTE”
DA PROTEÇÃO DO

1. Estas breves notas têm como finalidade descrever e salien-
tar a importância do Princípio da Proteção do Existente no 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)1 e das suas 

consequências no licenciamento ou admissão das operações ur-
banísticas de reabilitação urbana. Como questão prévia, refere-se 
que o RJRU se aplica essencialmente a operações urbanísticas lo-
calizadas em Áreas de Reabilitação Urbana.

2. A “Proteção do Existente” constitui um dos princípios gerais a 
que a política de reabilitação urbana deve obedecer, sendo que, de 
acordo com a alínea h) do artigo 4º do RJRU, do “Princípio da Pro-
teção do Existente” decorre a possibilidade de “(…) realização de 
intervenções no edificado que, embora não cumpram o disposto 
em todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à data 
da intervenção, não agravam a desconformidade dos edifícios re-
lativamente a estas disposições ou têm como resultado a melhoria 
das condições de segurança e salubridade da edificação ou delas 
resulta uma melhoria das condições de desempenho e segurança 
funcional, estrutural e construtiva da edificação e o sacrifício de-
corrente do cumprimento daquelas disposições seja despropor-
cionado em face da desconformidade criada ou agravada pela re-
alização da intervenção;” 

3. Assim, podem ser permitidas intervenções no edificado que não 
cumpram o disposto em todas as disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis à data da intervenção, desde que: (i) não agravem 
a desconformidade existente relativamente a tais disposições; ou 
(ii) melhorem as condições de segurança e salubridade da edifica-
ção; ou (iii) melhorem as condições de desempenho e segurança 
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avaliar a relação 
“custo/benefício” 
da execução 
de obras

funcional, estrutural e construtiva; e se, em qualquer dos casos, 
(iv) o sacrifício decorrente de necessidade de cumprir as disposi-
ções aplicáveis for desproporcionado em relação às desconformi-
dades criadas ou agravadas pela intervenção em causa.

4. A aplicação deste importante princípio vem depois explicitada e 
detalhada no Artigo 51º, que estabelece no seu número 1:

“1. A emissão da licença ou a admissão de comunicação prévia de 
obras de reconstrução ou alteração de edifício inseridas no âmbito 
de aplicação do presente decreto-lei não podem ser recusadas com 
fundamento em normas legais ou regulamentares supervenientes 
à construção originária, desde que tais operações:

a) Não originem ou agravem a desconformidade com as normas 
em vigor; ou
b) Tenham como resultado a melhoria das condições de segurança 
e de salubridade da edificação; e
c) Observem as opções de construção adequadas à segurança es-
trutural e sísmica do edifício.”

(Nas obras de reconstrução ou alteração de edifícios não há au-
mento da área construída existente).

5. Relativamente às obras de ampliação e de construção de edifí-
cios previamente existentes (ou seja, com aumento da área cons-
truída existente), desde que inseridas em operações de reabilita-
ção urbana, os números 2 e 3 do mesmo artigo 51º estabelecem a 
possibilidade de serem “dispensadas do cumprimento de normas 
legais ou regulamentares supervenientes à construção originária, 
sempre que da realização daquelas obras resulte uma melhoria 
das condições de desempenho e segurança funcional, estrutural 
e construtiva da edificação, sendo observadas as opções de cons-
trução adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício, e o 
sacrifício decorrente do cumprimento das normas legais e regu-
lamentares vigentes seja desproporcionado em face da desconfor-
midade criada ou agravada pela realização daquelas.”

6. As entidades gestoras, enquanto no caso de obras de recons-
trução ou alteração de edifícios não podem recusar a emissão de 
licenças ou a admissão de comunicações prévias de interven-
ções que se enquadrem no Princípio de Proteção de Existente, nas 
obras de ampliação e de construção devem apreciar e decidir os 
projetos que lhe são apresentados com base numa cuidada avalia-
ção e ponderação das vantagens e benefícios das respetivas obras, 
face à intensidade, natureza e consequências das desconformida-
des resultantes da sua execução. Neste caso, trata-se de, com ob-

1 Decreto-Lei nº 307/2009, de 23 de outubro, na redação em vigor, dada pela Lei nº 32/2012, de 14 de agosto

jetividade e bom senso e na ótica dos interesses públicos em causa, 
avaliar a relação “custo / benefício” da execução de tais obras, ten-
do também em devida conta a possibilidade da sua não execução.

7. Aos autores dos projetos cabe um papel e responsabilidade muito 
importantes nestes processos, uma vez que, nos termos do número 
4 do mesmo artigo 51º, devem juntar aos requerimentos de licencia-
mento ou comunicações prévias, declarações que identifiquem as 
normas técnicas ou regulamentares em vigor que não foram apli-
cadas, bem como a fundamentação da sua não observância.

8. A importância e responsabilidade dos autores dos projetos são 
ainda mais relevantes no caso dos “Procedimentos Simplificados 
de Controlo Prévio de Operações Urbanísticas”, que se aplicam a 
operações urbanísticas conformes com os Planos de Pormenor de 
Reabilitação Urbana e sujeitas a comunicação prévia. Nestas ope-
rações, para além do artigo 51º, aplica-se o artigo 53º-F, que esta-
belece que:

“Quando o técnico autor do projeto legalmente habilitado decla-
re, através de termo de responsabilidade, que a desconformidade 
com as normas em vigor não é originada nem agravada pela ope-
ração de reabilitação urbana ou que esta melhora as condições de 
segurança e de salubridade da edificação, e ainda que são obser-
vadas as opções de construção adequadas à segurança estrutural 
e sísmica do edifício, a apreciação pela entidade gestora no âmbito 
da comunicação prévia não incide sobre a desconformidade com 
as normas em vigor objeto daquela declaração.”

9. Como conclusão, o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
com um louvável bom senso, permite ou impõe às entidades ges-
toras, nas situações previstas na lei e com fundamento nas capaci-
dades técnicas e responsabilização dos projetistas, a aprovação de 
operações urbanísticas de reabilitação urbana que, embora pos-
sam não cumprir normas em vigor, melhorem ou não piorem si-
tuações existentes. E este princípio poderá viabilizar economica-
mente projetos de reabilitação e investimentos que de outro modo 
não se concretizariam. 
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BOLETIM ARQUITECTOS

abilitar
É chocante, por vezes, a consequência drástica de uma simples 
informação fornecida por um técnico em representação das 
entidades licenciadoras, nalguns casos destituída de qualquer 
fundamento técnico-cultural, podendo ter um efeito perverso 
e complicando o natural desenvolvimento de um processo, em 
si mesmo, delicado.

Em alguns casos, pode ser de tal forma danoso, que chega, in-
justificadamente, a ditar a morte antecipada de um investi-
mento cheio de virtudes para a sociedade.

Numa fase especial, como esta que o País atravessa, todas as 
áreas de actividade devem dar o seu contributo para a promo-
ção imobiliária, uma vez que esta, quando bem enquadrada, 
tem um impacto positivo no bem estar económico das popula-
ções e na preservação do património das suas cidades.

Simultaneamente, as várias entidades reguladoras têm muitas 
vezes diferentes critérios de abordagem num mesmo proces-

Re
Abordar este tema é interpretar a prática onde a minha 

intervenção como arquitecto tem tido mais relevância 
e colocar-me no ponto de vista de todos os intervenien-

tes envolvidos nos processos de reabilitação urbanística e pa-
trimonial dos centros históricos das cidades, nomeadamente 
da cidade de Lisboa, analisando alguma disparidade e por ve-
zes alguma falta de critério nas apreciações por parte das enti-
dades reguladoras dos projectos urbanísticos e arquitectónicos 
destas zonas, submetidos a Licenciamento.

As leis, os regulamentos, as normas e outros, são factores que 
poderão estar bem definidos e, de uma forma geral, equilibra-
dos, exceptuando alguns casos demasiado exigentes ou desac-
tualizados. Estas, na maioria, dão aos intervenientes a possibi-
lidade de reinterpretar, permitindo aos projectistas um certo 
grau de experimentação, com base em criteriosa investigação, 
de modo a que possamos enriquecer o património degradado 
ou, simplesmente, regenerar a história original dos bairros e 
conjuntos edificados.
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so, provocando uma esquizofrenia cultural, que aliada à falta 
de qualidade e formação dos nossos técnicos responsáveis pela 
apreciação, geram um clima de receio e desconfiança, permi-
tindo que a palavra ‘Não’ tenha uma relevância acentuada.

O alcance das consequências destas atitudes são imprevisíveis. 
Uma coisa é certa: ao afastar o investimento, estarão a prejudi-
car seriamente o desenvolvimento económico e a contribuir para 
a instalação do perigoso ciclo vicioso originado pela falta de con-
fiança de quem investe: é fundamental ter regras claras para quem 
está disposto a investir o seu capital, quer seja um promotor, quer 
seja um simples interessado em comprar a sua habitação própria 
e permanente.

Não nos podemos esquecer que a reabilitação pode ser feita em vá-
rias escalas. É precioso o contributo dos cidadãos, ao nível parti-
cular, na preservação do património.

Os critérios e estratégias de intervenção estão previstos nas leis e 
desejavelmente continuarão a ser delineadas por quem as promo-
ve. Não deveriam estar sujeitas a uma interpretação muitas vezes 
pouco profissional, desenquadrada e descuidada que irá determi-
nar a competência dos técnicos autores dos projectos.

A montante da baixa formação de alguns técnicos das entida-
des reguladoras, a falta de qualidade arquitectónica na maioria 
das intervenções, o abuso e a especulação imobiliária contribuem 
também para uma difícil abertura para que se compreenda e acei-
te uma abordagem mais actual, moderna e contemporânea na re-
abilitação urbana por parte dos técnicos com experiência com-
provada.

Nota-se ainda o algum desregulamento entre casos similares. 
Observamos edifícios com qualidade arquitectónica ou edifícios 
inseridos em conjuntos consolidados a serem totalmente demo-
lidos dando origem a devaneios artísticos sem qualquer mais va-
lia e, ao invés, não poderem ser demolidos, parcial ou totalmente, 
edifícios sem qualquer valor e destituídos das mínimas condições 
de habitabilidade exigidas nos tempos que correm, por motivos 
insólitos que roçam o ridículo como por exemplo “…o corrimão é 
uma peça de alto valor patrimonial, característico de uma época 
característica e altamente caracterizado pela alta caracterização 
da época caracterizada…”

Nos últimos anos, este enquadramento tem vindo a alterar-se. É 
notória a melhoria da comunicação e diálogo entre as entidades li-
cenciadoras. Uma das razões que poderá ter contribuído para tal, 
será a redução substancial do investimento, obrigando, nomeada-
mente, as Câmaras Municipais a abrir mão da rigidez interpreta-
tiva das leis, dando aqui especial ênfase ao caso de Lisboa, onde 
finalmente o comando do Urbanismo foi entregue a alguém com 
capacidades técnicas próprias para o efeito.

Pela análise que faço, corridos alguns anos de experiência adqui-
ridos nesta prática, parece-me óbvio que o problema vem mais de 
trás e é bastante mais estrutural, não podendo ser corrigido num 
futuro próximo, mas tão só a médio, longo prazo. As faculdades de 
arquitectura, na sua essência, deveriam trabalhar melhor os cri-
térios de recrutamento e avaliação pessoal dos corpos docentes, 
bem como cuidar e enaltecer desde cedo todo o ensino da práti-
ca da disciplina, nomeadamente nas matérias leccionadas e nas 
obrigações que preparam os futuros arquitectos para a exigência 
do mundo laboral.

No Norte do país, particularmente na cidade do Porto, nota-se 
uma realidade diferente, que advém do facto de há muitos anos 
as faculdades desta zona terem optado por vincar a qualidade da 
formação dos futuros técnicos. É um exemplo que pode e deve ser 
analisado e seguido como candeia para todos aqueles que, ao in-
gressarem na vida profissional, em Câmaras, Institutos ou como 
profissionais liberais, de forma a atingirem o mais cedo possível 
uma consciência arquitectónica. Sempre aliado à aleatoriedade do 
bom senso, no Sul do país esse grau só é atingido tardiamente com 
mais anos de trabalho e experiência profissional.

Até que se consiga melhorar este panorama em termos nacionais 
teremos de continuar com a realidade actual, ainda que, como re-
feri atrás, com menos efeito que há alguns anos, em que quem tem 
‘conhecimentos’ e/ou alguma cor partidária assumida facilmente 
consegue atingir os objectivos que outros, apesar da qualidade de-
monstrada pela vida profissional, nada conseguem porque quem 
se encontra do lado controlador, por receio, desconhecimento ou 
outro estado, abusa da palavra’ Não’.

Na esperança de que a leitura deste artigo possa ter eco em todos 
os que não se revêem na prática habitual, e assim aceitem esta re-
flexão como uma crítica construtiva em prole da nobreza da acti-
vidade, que procura, acima de tudo, despertar o desejo de  que a 
reabilitação obedeça à uma estrutura cultural e técnica, pois acre-
dito que o maior problema reside na formação. Em último caso, a 
responsabilidade é dos formadores.

RUI MARIA DE MORAIS SARMENTO 
PINTO GONÇALVES, membro n.º 4524

– RRJ-ARQUITECTOS 
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A profissão de arquitecto está certamente entre aquelas que 
assistiram nas duas últimas décadas a uma das mais pro-
fundas transformações relativamente ao modo como tra-

dicionalmente se processava o seu exercício.
A alteração radical dos métodos de produção, com a passagem de um 
mundo dominado pelas técnicas artesanais, para um mundo domi-
nado pelas técnicas da informática e pelos novos meios de comuni-
cação, bem como a transformação do próprio modo de desenvolvi-
mento do investimento, quer do público quer do privado, produziram 
uma enorme acelaração e a consequente redefinição de um dos mais 
importantes valores para a produção da arquitectura - o tempo.
O tempo, “esse grande escultor”, como escreveu Marguerite Your-
cenar, não era apenas uma questão essencial para a reflexão e a in-
venção, era também em si mesmo um valor precioso para a pos-
sibilidade da criação de uma desejável distância relativamente ao 
momento da realização de um projecto. Uma distância necessária 
para a sua avaliação crítica, a  ponderação,  a aferição, a síntese da 
informação e, finalmente, para uma cuidada revisão de todo um 
processo desenvolvido ao longo de um determinado tempo e para o 
qual múltiplos personagens contribuem.
Era ao longo desse tempo que a produção, de um modo informa-
do e conhecedor, se encarregava de limpar e corrigir todo o proces-
so até que o mesmo se encontrasse em condições de se transformar 
numa outra realidade, e assim adquirir uma outra dimensão, a da 
construção. Ou seja um edifício apto a ser utilizado e a perdurar pelo 
tempo para o qual tinha sido programado, pensado e desenhado.
O nosso mundo parecia ser tão simples bem como as coisas que 
o constituiam. 
Até a manutenção dos ateliers era básica e acessível, nada que se 
compare à escravidão de hoje caracterizada pela necessidade da 
manutenção de contínuas avenças e actualizações, de software e 
de hardware, de modo a garantir a vida dos equipamentos e ain-
da de inscrições em cadeia de modo a permitir o acesso às múlti-
plas plataformas e às suas diversas valências.

Por outro lado os interlocutores que nos acompanhavam e apoia-
vam nos processos eram profundos e experientes conhecedores 

dos métodos e produtos que divulgavam, os quais asseguravam 
mais tarde a materialização das nossas propostas. 
Era um mundo no qual, de certo modo, tudo estava preparado 
para uma realização o mais exemplar possível, assentando em 
modos e métodos que se tinham desenvolvido e amadurecido ao 
longo de décadas.
Além do mais, qualquer construção, digna de tal designação, baseava-
-se num princípio maior, o do reconhecimento e orgulho por parte de 
todos os intervenientes pelo seu contributo para o êxito da mesma.
Por outro lado, a execução de uma qualquer obra era, de um modo 
geral, considerada como uma outra etapa de um processo, tendo 
como tal assim sido entendida, programada e enquadrada, aceitan-
do-se com naturalidade as razoáveis e incontornáveis vissicitudes 
da mesma, bem como as correcções e melhorias que podiam ocor-
rer e impor-se ao longo desse processo como resultado da transfor-
mação de um projecto numa outra realidade, palpável e habitável. 
As leis e as regras eram simples e como tal facilmente assimiláveis 
e compreensíveis, tendo sido apreendidas por todos através de uma 
formação também essa contínua, porque enraizada e suportada 
pelas exigências decorrentes do exercício da própria prática. 
Tudo se modificou em pouco mais de duas décadas, não necessaria-
mente para pior mas também não necessariamente para melhor. 
Procurou-se do melhor modo ir dando resposta às solicitações de 
um mundo em constante transformação, tendo-se a nossa realida-
de específica transformado como aliás tantas outras coisas. 
Os contextos, as regras, e a informação foram-se progressivamente 
alterando até que finalmente  tudo ficou radicalmente diferente. 
Na realidade talvez essa leitura tenha escapado a muitos e aos deci-
sores certamente, mas o que  efectivamente sucedeu é que essa lenta 
transformação iria conduzir a uma realidade tão distinta com im-
posições próprias de um mundo também esse muito distinto.
A complexidade desse novo mundo, dos seus programas e uti-
lizações, bem como as novas expectativas de conforto e de ma-
nutenção, exigiram certamente uma resposta e uma adaptação a 
essa realidade, gerando edifícios também estes mais complexos 
do ponto de vista da sua dimensão e resolução.
A regulamentação existente alterou-se, e surgiu igualmente muita 
de novo como consequência das exigências e regras que foram sur-
gindo, mas também porque necessariamente houve que incorporar 
e dar resposta às questões determinadas quer pela complexidade, 
dimensão e funcionamento das novas edificações, quer pelos as-
pectos que emergiram de uma plena integração na Europa.
As regras da construção também se alteraram tal como todas as 
questões associadas à maioria das suas componentes fruto das suas 
novas e muito diversificadas exigências que progressivamente se 

PARA A COMPLEXIDADE
Um Código da Edificação

do mundo novo
JOÃO SANTA RITA, MEMBRO N.º  2203

Vice-Presidente do Conselho Directivo Nacional
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têm vindo a impôr, incorporando as mais diversas questões.
O próprio enquadramento de uma obra mudou, na competência e 
formação dos seus intervenientes – os profissionais do saber por 
formação académica tomaram naturalmente o lugar dos profissio-
nais do saber por tanto fazer.
A construção de uma edificação passou a revelar-se progressiva-
mente  numa teia complexa de relações entre interlocutores, com 
ambições e expectativas muito diversas e por vezes mesmo distintas.
Passou também de uma discussão aberta, saudável e construti-
va, onde cabiam coisas tão nobres como a aprendizagem e o en-
sinamento, a uma constante demanda e troca de papéis, cartas, 
emails e revisões de desenhos  em nome da garantia de um me-
lhor controlo e qualidade. Mas é bom lembrar que fez-se muito 
com muito menos. Quis-se progressivamente transformar uma 
arte de precisão e rigor numa ciência exacta.
A par desse fenómeno, a tentação de tudo regular e de tudo contro-
lar, sem uma reflexão cuidada, conduziu a uma realidade dominada 
por uma regulamentação obviamente necessária mas que resultou 
numa grande dispersão de leis, portarias, normas, além do mais 
por vezes incompreensíveis em si mesmas e incompatíveis entre si. 
Surgem Decretos-Lei imediatamente seguidos pela edição de 
manuais que procuram auxiliar a sua interpretação e compre-
ensão, aos quais sucedem-se também as inúmeras acções de for-
mação, porque evidentemente ninguém sabe com todo o rigor 
como implementar esses Decretos, porventura e muito possivel-
mente até mesmo aqueles que participaram na sua elaboração. 
Uma lamentável realidade da qual todos temos sido reféns, even-
tualmente também cúmplices fruto do nosso silêncio, a qual se 
caracteriza pela manifesta falta de qualidade de grande parte da 
nossa legislação. 
Basta apenas pensar, como ponto de reflexão, como os muitos 
PDM, consideram definições tão distintas para área bruta, como 
se fosse justificável tamanha diferenciação num território tão pe-
queno como o de Portugal.
De facto se todos os Decretos tendem a ser seguidos de edições de 
manuais para auxiliar a sua interpretação, das duas uma, ou esta-
mos a perder capacidade de interpretação ou as Leis são efectiva-
mente complicadas e de complexa e ambígua redacção. 
A isto tudo acresce a publicação e implementação do CCP que a 
quase todos parece não agradar, ainda que possivelmente por 
razões nem sempre coincidentes.
Como se não bastasse, no meio de um mundo suficientemente 
massacrado por uma legislação sem fim, o CCP veio criar a ilu-
são de que os serviços da área da Arquitectura e das Engenharias 
bem como da Construção são compiláveis com todo um outro 
tipo de aquisições pelo Estado de matéria muito diversa. 
De facto, para além desse tremendo equívoco, o CCP veio ainda pro-
curar de um modo esquizofrénico abrir o caminho para uma res-
ponsabilização sem limites dos profissionais, partindo para tal do 
errado princípio da infalibilidade dos processos e dos projectos e 
ainda de que a margem para qualquer erro é simplesmente zero. 

No entanto, e por incrível que pareça, no meio de toda a moderni-
zação e actualização de leis e de regulamentos um deles tem ficado 
esquecido, ainda que bem presente no quotidiano de todos nós, o já 
velho RGEU, ultrapassado em muitos dos seus aspectos. 
Ainda assim continua a ser, por entre métodos e sistemas constru-
tivos já pouco usuais, talvez o único documento com um caracter 
sintético e universal, ainda que como referido já em muito ultra-

passado pela realidade. Muitas vezes foi aliás anunciada a sua revi-
são e criadas comissões ou grupos de trabalho para o efeito sem que 
daí tivessem resultado quaisquer alterações na prática. Dá efectiva-
mente que pensar no muito tempo dispendido, nos muitos contri-
butos desperdiçados, e finalmente no que se tem e no que não se tem 
efectivamente realizado.
  
Será que perdemos a capacidade de produzir leis claras e acessíveis a 
todos os que as manuseiam? Leis que não dependam de interpreta-
ções casuísticas ou do exercício de um qualquer poder ou autoridade 
para fazer vingar uma interpretação sobre outra? 
Uma lei bem estruturada e clara é um bem para todos, não só para os 
que por ela se regem mas também para aqueles a quem cabe a tarefa 
de analisar, de verificar, de concretizar e finalmente de habitar.

Regular demais transformou-se numa obsessão e tentação, terríveis, 
acreditando-se que a arquitectura se exerce por decretos e que a sua 
existência permite a total responsabilização de quem projecta.
O bom senso e a razoabilidade deixaram de coexistir, apenas a exi-
gência e a imposição parecem vingar num mundo que afinal se pen-
sa regulamentado  mas que no final é bem mais desregulamentado 
do que se imagina. 
Em boa verdade essa situação só pode inevitavelmente conduzir a 
uma realidade igualmente de fraca qualidade, pelo que a revisão e a 
compatibilização da regulamentação existente tornou-se uma im-
periosa necessidade.
Efectivamente muito se produziu de leis, portarias, normativas, re-
gulamentos, mas nem sempre se olhou para o lado e por vezes deu-    
-se muito simplesmente corpo legal a um conjunto de regras que não 
deveriam ter passado de boas intenções. A realidade que daí resultou 
acabou por transformar-se num mundo perigosameente disperso e 
complicado o qual conduziu a um puzzle cheio de contradições e de 
impossibildades, no qual os arquitectos, quais malabaristas, tentam 
não defraldar e desiludir tanto o público como o privado.

A Ordem dos Arquitectos tem vindo desde há já algum tempo e de 
diversos modos, a chamar a atenção para a necessidade da cria-
ção de um Código que, de um modo rigoroso e articulado, compile, 
compatibilize e reveja a regulamentação, tanto a existente como a 
que seja necessária implementar, e que sustente as regras da edifi-
cação e da construção. 
A OA tem para tal igualmente manifestado, junto da tutela com-
petente, a sua total disponibilidade para participar activamente na 
elaboração desse documento. A criação do mesmo é uma questão 
urgente, que infelizmente  encontra uma janela de oportunidade, 
nos momentos difíceis que atravessa a nossa profissão, bem como 
o sector do investimento e da construção. 
Por vezes em tempos de guerra também têm de limpar-se as armas.  

Regular demais 
tornou-se 
numa obsessão.
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A Ordem dos Arquitectos tem vindo a defender publicamen-
te a necessidade de um novo Código de Edificação em Por-
tugal. Esta proposta foi há muito reiterada ao actual Go-

verno, designadamente junto da Secretaria de Estado das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, mas não houve, até ao 
momento, qualquer desenvolvimento positivo nesta matéria.

Na verdade, ao invés do que sucede na grande maioria dos nos-
sos parceiros europeus, a legislação portuguesa que enquadra a 
edificação é constituída por larguíssimas centenas de diplomas, 
não harmonizados e muitas vezes remissivos, que constituem 
um corpo normativo labiríntico, heterogéneo e desarticulado. 
Esta legislação múltipla, dispersa e desigual agrava a discricio-
nariedade e é de difícil aplicação, tanto mais quanto, muitas ve-
zes, não é sequer compatível entre si e surge desenquadrada da 
realidade portuguesa.

Enquanto tal, para além da manifesta opacidade diante de qual-
quer cidadão, dificulta em muito o exercício da profissão de ar-
quitecto e de outras afins, assim como das empresas, investi-
dores, promotores e donos de obra, e da própria administração 
pública. Tudo isto acontece, também, num quadro de responsa-
bilidade e de responsabilização crescentes, designadamente no 
âmbito do projecto. Ora, não podemos continuar a estar con-
frontados com diplomas incompatíveis entre si, ou seja, em que 
para aplicar uma norma específica num determinado projec-
to, não é possível cumprir uma outra a que estamos igualmente 
obrigados. Como facilmente se depreenderá, esta nefasta situa-
ção comporta custos e riscos insustentáveis para os arquitectos 
e para todas as partes envolvidas e, exactamente por isso, é tam-
bém impeditiva do desenvolvimento de um regime comportável 
de seguros de projecto e de responsabilidade civil. Diante deste 
quadro, a profissão de arquitecto é hoje de altíssimo risco e a sua 
situação não encontra paralelo em qualquer outro país da União 
Europeia.

Esta teia legislativa tem, de igual modo, efeitos muito pernicio-
sos na qualidade da Arquitectura, pois não responde à natureza 
múltipla e distinta dos nossos bens imóveis e, ao não assegurar 
a qualidade de projecto, também não garante a própria qualida-
de da edificação e da construção, ou seja, põe em causa a pró-
pria qualidade e sustentabilidade do ambiente construído. Nes-
te quadro, entre crescentes exigências desajustadas à realidade 
portuguesa, muitas vezes por interpretações criativas de nor-
mativas comunitárias, tal teia legislativa tem vindo a agravar o 
custo de projecto e o custo de construção, limitando o próprio 
Direito à Arquitectura de qualquer cidadão. 

Esta situação não pode assim continuar sob pena de custos e 
perdas incomportáveis para todos os intervenientes no processo 
de edificação e, sobretudo, para os próprios cidadãos. Nem pode 
o Governo distanciar-se das Conclusões sobre a Arquitectura do 
Conselho da União (2008/C 319/05) ou alhear-se do impacto de 
tal situação em âmbitos considerados prioritários, como é o caso 
da Reabilitação Urbana. Neste quadro, é urgente que dê início à 
elaboração de um novo Código de Edificação que sintetize e har-
monize a maioria da actual legislação dispersa num novo corpo 
normativo, capaz de estabelecer as exigências básicas de quali-
dade dos edifícios e suas instalações. Sendo certo que não é uma 
tarefa fácil, ainda que abundem exemplos de referência como no 
caso da vizinha Espanha, esta é, sem margem para dúvidas, uma 
reforma fundamental no presente e para o futuro.

JOÃO BELO RODEIA, MEMBRO N.º 2393

Presidente da Ordem dos Arquitectos

NOVEMBRO 2012

É URGENTE
EM PORTUGAL

UM NOVO CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO
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