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Tendo tido conhecimento de que foi apresentada à Assembleia da Republica uma proposta de alteração ao artigo 
25º da Lei nº 31/2009 de 3 de Julho, por iniciativa da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), a Ordem dos 
Arquitectos dirigiu um ofício à Comissão Parlamentar de Economia e Obras Públicas com o propósito de manifestar 
a sua frontal discordância com a referida proposta. 

Na verdade, são duas as alterações propostas pela a OET, em alternativa, uma ao artigo 10º e outra ao artigo 25º. 

Lidas uma e outra o seu recorte é idêntico: isolar parte dos “técnicos” previstos o Decreto 73/73 e atribuir-lhe ad 
eternum por ato legislativo formação universitária que não quiseram adquirir para a elaboração de projectos de 
arquitetura com uma condição: que tenham elaborado projetos com aprovação municipal no período também ele 
transitório de 5 anos ( 2009-2014) 

Se assim é ( embora a redação do artigo 25º apareça rasurada) não se compreende desde logo a consagração da 
norma num artigo cuja epígrafe é “disposição transitória”. É que a única “transitoriedade” que se alcança no 
texto da OET ao citado artigo 25º é a correspondente à própria vida dos profissionais ali elencados. 

a) Recordemos o artigo o Artigo 25º da Lei nº 31/2009, de 3 de julho :  

1. Os técnicos qualificados para a elaboração de projeto nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º do Decreto nº 
73/73, de 28 de Fevereiro, podem, durante o período de cinco anos contados da data de entrada em 
vigor da presente lei, elaborar os projectos especificamente neles previstos desde que comprovem que, 
nos cinco anos anteriores, já tinham elaborado e subscrito projeto no âmbito daqueles artigos, que 
tenha merecido aprovação municipal, ficando, no entanto, sujeitos ao cumprimento dos deveres 
consagrados na presente lei e, quando aplicável, à sua comprovação perante as entidades 
administrativas. 

2. Os autores dos projectos referidos no número anterior poderão intervir após o período transitório em 
projectos de alteração aos projectos de que sejam autores. 

3. Os técnicos referidos no nº 1, ficam ainda, durante o período de cinco anos contados da data de entrada em 
vigor desta lei, habilitados para desempenhar a função de diretor de fiscalização em obra pública e 
particular, quanto às obras que eram, nos termos dos artigos 2.º, 3.º, 4.º e 5.º do Decreto nº 73/73, de 28 
de Fevereiro, qualificados para projetar, desde que comprovem que, nos cinco anos anteriores, já tinham 
elaborado e subscrito projeto ou fiscalizado obra, no âmbito daqueles artigos, que tenha merecido 
aprovação municipal, ficando, no entanto, sujeitos ao cumprimento dos deveres consagrados na 
presente lei e, quando aplicável, à sua comprovação perante as entidades administrativas. 

4. Após o decurso do período transitório, os técnicos referidos nos números anteriores podem ainda 
prosseguir a sua atividade, nos dois anos seguintes, desde que façam prova, mediante certidão emitida 
pela instituição de ensino superior em que se encontram matriculados, de que completaram, até ao final 
daquele período, pelo menos, 180 créditos ou 3 anos curriculares de trabalho. 

5. A entrada em vigor da presente lei não prejudica o exercício de funções como director de fiscalização de 
obra por pessoas que nessa data, não detendo as qualificações previstas na presente lei, tenham 
assumido essas funções e subscrito termo de responsabilidade, apresentado junto de entidade 
administrativa para a emissão de licença para a realização da operação urbanística ou para a admissão 
da comunicação prévia, até ao termo da execução dessas obras e à subscrição de termo de 
responsabilidade pela sua correta execução para a concessão da autorização de utilização. 

6. As pessoas mencionadas no número anterior ficam sujeitas às obrigações previstas na presente lei que 
sejam compatíveis com a função que desempenham, devendo comprovar no prazo de três meses 
contados da entrada em vigor da portaria prevista no artigo 24.º a contratação de seguro de 
responsabilidade civil adequado. 

!



Recorde-se o mencionado nos artigos citados do Decreto 73/73: 

“Artigo 2.º Loteamentos urbanos 

1. Os estudos de urbanização, quando necessários à definição de loteamentos urbanos, serão elaborados e 
subscritos, conjuntamente, por arquitectos e engenheiros civis ou agentes técnicos de engenharia civil e 
de minas. 

2. Os projectos de loteamentos abrangidos por estudos de urbanização já aprovados ou os de loteamentos 
de reduzida dimensão em zonas rurais poderão ser elaborados e subscritos, isoladamente, por 
arquitetos, engenheiros civis ou agentes técnicos de engenharia civil e de minas. 

3. Os projectos das infra-estruturas serão elaborados e subscritos por arquitectos, engenheiros ou agentes 
técnicos de engenharia, de acordo com as suas especialidades e nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 3.º Edifícios 

1. Os projectos de edifícios serão, em regra, elaborados de colaboração entre arquitectos e engenheiros civis, 
agentes técnicos de engenharia civil e de minas e construtores civis diplomados. 

2. Os projectos de edifícios correntes, e sem exigências especiais, poderão ser elaborados, isoladamente, 
por arquitectos, engenheiros civis ou agentes técnicos de engenharia civil e de minas. 

3. Os projectos de edifícios correntes, e sem exigências especiais, que não excedam quatro pisos acima do 
nível do arruamento principal e cuja área total de pavimentos não ultrapasse 800 m2, bem como os 
projectos de alteração e os planos de demolição correntes, poderão ser elaborados e subscritos por 
construtores civis diplomados. 

4. É obrigatória a intervenção de arquitectos nos projectos de novos edifícios e nos de alteração em edifícios 
existentes, que envolvam modificações na sua expressão plástica, nas áreas aprovadas pelo Governo 
para este efeito, sob proposta das câmaras municipais interessadas. 

Artigo 4.º Estruturas de edifícios 

1. Os projectos de estruturas de edifícios serão elaborados e subscritos por engenheiros civis ou por 
agentes técnicos de engenharia civil e de minas. 

2. Na elaboração de projectos de estruturas de complexidade técnica ou de elevado valor económico que 
envolvam o recurso a soluções de características não correntes é obrigatória a intervenção de 
engenheiro civil. 

3. Salvo prescrição regulamentar em contrário, os engenheiros e os agentes técnicos de engenharia de 
especialidades não previstas no nº 1, os arquitetos e os construtores civis diplomados poderão projetar 
estruturas simples, de fácil dimensionamento e de execução corrente. 

Artigo 5.º Instalações especiais e equipamento 

1. Os projectos de instalações especiais e equipamento serão, em regra, elaborados e subscritos por 
engenheiros ou agentes técnicos de engenharia. 

2. 2 - Os projectos de abastecimento de água e de drenagem e tratamento de esgotos deverão ser 
elaborados e subscritos, consoante a sua importância, por engenheiros civis ou agentes técnicos de 
engenharia civil e de minas. 

3. Na elaboração dos projectos de instalações eléctricas, de ventilação, ar condicionado, ascensores e 
monta-cargas, de aquecimento e outro equipamento que utilize energia deverão intervir, em regra, 
engenheiros electrotécnicos, engenheiros mecânicos ou agentes técnicos de engenharia de eletricidade 
e máquinas, podendo ser admitida, também, a intervenção de outros técnicos diplomados em 
Engenharia, cuja atividade profissional os recomende como especialistas na matéria. 

4. Salvo disposição legal em contrário, os arquitetos e construtores civis diplomados poderão projetar 



instalações simples cujo dimensionamento, decorrendo da aplicação direta dos regulamentos ou de 
disposições técnicas oficiais, dispense outra justificação.” 

!
b) O citado artigo 25º da Lei que agora a OET pretende alterar já tinha presente o principio da proteção da 

confiança ao determinar uma dilação ao Decreto nº 73/73, de 28 de Fevereiro, pelo período de cinco anos, 
restrita, contudo, a técnicos que comprovem terem, nos cinco anos anteriores, praticado com aprovação 
municipal, atos hoje reservados a outros profissionais (artigo 25º, nº1, para os projectos, e nº 3, para a 
direção de fiscalização de obras públicas ou particulares). Permite-se-lhes ainda que intervenham, depois 
desses cinco anos, nas alterações aos projectos de que tinham sido os autores (n.º2). 

Acedeu-se assim em conceder um prazo razoável para que os profissionais alterem o rumo das suas 
atividades e, se possível, adquiram as qualificações necessárias à luz da nova lei.  

É por isso que se faculta, além do prazo comum de cinco anos, uma prorrogação por mais dois anos, na 
condição de fazerem prova de estar em curso adiantado a aquisição de novas qualificações ou 
especializações (artigo 25º, nº 4). 

Assim, permitu-se que técnicos não qualificados segundo a lei 31/2009 desde que comissários do 
dono da obra, possam por mais dois anos elaborar projectos e dirigir a fiscalização de obras, contanto 
que provem vir desempenhando essas funções nos dois anos transactos. 

!
c) Findo o período transitório pretende a OET retroceder ao ano de 1973, a uma época em que o país contava 

com uma população sem qualificação profissional, fazendo repristinar o pouco saudoso Decreto 73/73.  

É um regresso ao passado que, no próprio texto, se revela incoerente. 

Desde logo porque o retrocesso não é para todos os destinatários da disposição transitória do Decreto 
73//3 . Com efeito, a OET pretende abranger apenas parte dos “técnicos” , deixando de fora entre 
outros os “construtores diplomados”. Depois porque transforma em clara violação do principio da 
confiança aquilo que era transitório em definitivo. 

!
d)  Com o devido respeito, que é muito, por opiniões jurídicas diferentes não se vê como não se podei 

deixar de se considerar aquilo que é avançado pela OET com uma violação do princípio da confiança e 
triplamente. Por um lado, aos profissionais qualificados que até agora viram a sua atividade profissional 
sofrer a concorrência de quem não detinha as mesmas qualificações, por outro lado, frusta-se 
ilicitamente todas as expectativas daqueles profissionais que não tendo a qualificação exigida pela Lei 
nº 31/2009, apostaram na sua formação profissional para poderem continuar a exercer a sua atividade 
profissional findo o período (mais um) transitório que os artigos 25º e 26º da atual lei determina. E, por 
fim, pretende-se salvaguardar apenas parte dos destinatários do Decreto 73/73. 

!
e)  É pois um retrocesso inexplicável no caminho que o Estado português empreendeu na credibilização do 

sector da construção. 

O Estado português deve credibilizar o sector da construção através de políticas ativas de qualificação de  
todos os profissionais a ele ligados. Fá-lo para os engenheiros ( ao afastar os arquitetos de projectos de 
engenharia) e, pelas mesmas razões deve fazê-lo para os Arquitetos.   

E deve-o ainda fazer precisamente por imposição das diretivas comunitárias como é o caso da que é citada 
no preâmbulo da proposta de lei. Recorde-se que esta declara no seu considerando (33) que :” A presente 
diretiva é compatível com a Diretiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de 
Setembro de 2005, relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais, e não a afecta. A 



presente diretiva abrange outras questões diferentes das relativas às qualificações profissionais, como 
por exemplo o seguro de responsabilidade profissional, as comunicações comerciais, as atividades 
pluridisciplinares e a simplificação administrativa(...). Deste modo, nenhuma das medidas aplicáveis ao 
abrigo da referida diretiva no Estado-Membro onde o serviço é prestado é afectada pelas disposições 
em matéria de liberdade de prestação de serviços. (sublinhados nossos). 

Ora, precisamente a referida Diretiva 2005/36/CE não deixou de ter no seu propósito que  “a criação 
arquitectónica, a qualidade das construções, a sua inserção harmoniosa no ambiente circundante, o 
respeito pelas paisagens naturais e urbanas, bem como pelo património colectivo e privado, são 
questões de interesse público.  

Por conseguinte, o reconhecimento mútuo dos títulos de formação deverá basear-se em critérios 
qualitativos e quantitativos que garantam que os detentores dos títulos de formação reconhecidos 
estejam aptos a compreender e traduzir as necessidades dos indivíduos, dos grupos sociais e das 
colectividades em matéria de organização do espaço, de concepção, organização e realização das 
construções, de conservação e valorização do património arquitectónico e de protecção dos equilíbrios 
naturais” 

A intenção não pode ser mais clara: pretende-se garantir que a arte de construir, quer quanto elemento 
diferenciador da cultura europeia, quer enquanto técnica de construção seja exercida  por profissionais 
cuja formação obedeça a parâmetros idênticos.  

Chegados aqui a incompatibilidade entre o que se dispõe e o disposto (ou que se pretende dispor) no 
artigo 25.º  ou no artigo 10º, nº3 é evidente. 

A manter-se o (des)propósito da intenção declarada no artigo 25.º ou no artigo 10.º, n.º 3, o Estado 
português, cria uma séria e grave distorção no exercício das profissões dotadas de uma ordem 
profissional. 

De acordo com este preceito, o exclusivo dos atos próprios a profissionais inscritos nas respetivas 
ordens, não se aplica aos referidos no artigo 25º ou no artigo 10.º, n.º 3. 

Tudo isto, ao arrepio do disposto na lei que fixa o princípio da inscrição obrigatória como condição 
essencial para praticar atos próprios da profissão (nomeadamente os atos próprios enunciados no 
artigo 42.º do EOA). 

Ao arrepio, bem assim, do princípio da livre concorrência e dos seus pressupostos: «as regras da defesa 
da concorrência e de proteção contra a concorrência desleal» consagrados no Tratado da União 
Europeia). 

Põe-se em causa, por outro lado, o Regime Jurídico da Elaboração e Subscrição de Projetos, de Direção 
e Fiscalização de Obra, aprovado pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, em cujo artigo 10.º, n.º 2, se 
determina que «os projetos de arquitetura são elaborados por arquitetos com inscrição válida» e em 
cujo artigo 5.º se determina outro tanto para a apreciação técnica de projetos por parte de serviços da 
Administração Pública. 

Ao ser posto em causa este regime, está pois a esquecer-se que ele corresponde a um imperativo de 
direito europeu comunitário, pois já a Diretiva n.º 85/334/CEE, hoje substituída pela Diretiva n.º 
2005/36/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 de setembro, exigiam a reserva de atos 
próprios de arquitetura aos arquitetos. 

Esta diretiva estipula o conceito de profissão regulamentada, como «a atividade ou o conjunto de 
atividades profissionais em que o acesso, o exercício ou uma das modalidades de exercício se 
encontram direta ou indiretamente subordinados, nos termos de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, à posse de determinadas qualificações profissionais: constitui, 
nomeadamente, uma modalidade de exercício o uso de um título profissional limitado por disposições 
legislativas, regulamentares ou administrativas aos detentores de uma determinada qualificação 



profissional» (artigo 3.º, n.º 1, alínea a)). 

Tais qualificações são «atestadas por um título de formação, uma declaração de competência (...) e /ou 
experiência profissional» (artigo 3.º, n.º 1, alínea b)). 

A profissão deixa de ser regulamentada se puder ser exercida por sujeitos desprovidos das 
qualificações exigidas não apenas aos nacionais de um Estado membro, como também aos outros 
nacionais da União Europeia e do Espaço Económico Europeu.  

Deixa de ser regulamentada se exercida por indivíduos a quem não seja reconhecida a formação 
regulamentada: «formação especificamente orientada para o exercício de determinada profissão e que 
consista num ciclo de estudos eventualmente complementado por uma formação profissional, um 
estágio profissional ou prática profissional» (alínea e)). 

No artigo 12.º da Diretiva consagra-se um princípio de igual tratamento, o qual se aplica internamente e 
não apenas entre cidadãos de diferentes Estados da União Europeia. Isto significa que a Diretiva não 
consente tratamentos diferenciados para o exercício de uma mesma profissão num mesmo Estado. 

O mesmo é dizer que o Estado Português incorre em incumprimento perante a Comissão Europeia se 
se consagrar e agora definitivamente na possibilidade de atos de arquitetura, de engenharia ou de outra 
profissão regulamentada serem praticados por indivíduos sem as necessárias qualificações e formação 
necessárias para o exercício dessa profissão. 

O Estado Português teria de explicar à Comissão Europeia por que motivo impede um desenhador 
dinamarquês ou esloveno de exercerem a arquitetura, em Portugal, se afinal o consente a um 
desenhador português que esteja incluído numa “disposição transitória”. 

Desvios desse tipo teriam de figurar no enunciado dos direitos adquiridos (artigo 23.º da Diretiva), o que 
não ocorre, como se pode ver do excurso pelos artigos 46.º e seguintes. A única derrogação admitida 
apenas beneficia a República Federal da Alemanha e para um caso bem circunscrito por razões 
históricas (artigo 47.º, n.º 1). 

Por outro lado, a própria proposta de alteração da OET é incoerente e contraditória com a Lei n.º 9/2009, 
de 4 de março, ao transpor a diretiva, adquire, por esse motivo, um estatuto materialmente reforçado, 
ao ter transposto para a ordem jurídica portuguesa a citada diretiva e os demais atos de direito europeu 
derivado que a alteraram.  

E esta lei, no seu artigo 45.º, diz por outras palavras, aquilo que se pode resumir na seguinte prescrição: 
a arquitetura só pode ser praticada por arquitetos. 

Na verdade, no n.º 1, não estabelece apenas que os detentores do título profissional de arquiteto podem 
exercer as atividades profissionais próprias dos arquitetos. Esta norma assegura que as atividades 
profissionais próprias dos arquitetos só possam ser exercidas por quem detenha um título profissional 
de arquiteto. 

E se subsistissem dúvidas especulativas sobre o que é o núcleo essencial da arquitetura, ninguém terá 
dúvidas em apontar a autoria do projeto de arquitetura.  

Nestas condições, um técnico sem formação superior a praticar arquitetura em Portugal representaria, 
de imediato, uma infração ao espaço económico europeu.  

É fácil reconhecer o motivo: se esse técnico só pode exercer a atividade em Portugal, então o mercado 
português da arquitetura não se integra no mercado interno europeu. Um arquiteto de outro Estado 
membro tem de deparar-se em Portugal com a concorrência de técnicos cuja habilitação profissional 
não ficou salvaguardada pelas longas e complexas negociações que antecederam a aprovação da 
Diretiva n.º 2005/36/CE. Por outras palavras, em face do direito nacional encontra-se discriminado e, 
por conseguinte, tem toda a legitimidade para arguir o incumprimento por Portugal da referida diretiva. 

Ao ser tomada a iniciativa de alterara a Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, nos termos em que se faz, fica-se 



com a ideia de que a aplicação do direito europeu se confina às relações da ordem jurídica portuguesa 
com nacionais de outros Estados membros da União Europeia.  

Nada de mais errado. Transposta a Diretiva n.º 2005/36/CE para o direito interno, a Lei n.º 9/2009 
dispõe de uma vocação universal. Em pé de igualdade com qualquer outro arquiteto de outro Estado 
membro, um arquiteto estabelecido em Portugal tem o direito a encontrar no exercício da sua profissão 
as mesmas condicionantes jurídicas que encontra em outro território da União Europeia. Pode, por 
conseguinte, exigir das instâncias europeias ver-lhe removida uma restrição ou medida de efeito 
equivalente, como seria o caso, imposta pelas autoridades do seu próprio Estado de origem.  

!
f)  O Decreto n.º 73/73 continha normas de direito transitório, destinadas a regular uma conjuntura 

específica em que a procura de construção superabundava largamente a oferta de arquitetos. Ao ser 
revogado, deixou ainda assim um conjunto não despiciendo de normas de direito transitório, em cuja 
aplicação muitos depositaram a sua legítima confiança. São essas expectativas que paradoxalmente 
quer a OET vir agora defraudar. São as expectativas dos técnicos que, sob a proteção do artigo 25.º, n.º 
4, da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, investiram nas suas profissões, inscrevendo-se em cursos 
superiores de arquitetura, confiando que, mesmo antes de concluírem o primeiro ciclo de estudos já 
ficariam habilitados a praticar um âmbito de atos profissionais mais vasto. 

Em segundo lugar, a repristinação do Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro, significaria um retrocesso 
na concretização de duas incumbências constitucionais do Estado: a de ordenar e promover a 
valorização da paisagem (artigo 66.º, n.º 2, alínea b)) e sobretudo a de «promover (...) a qualidade 
ambiental das povoações e da vida urbana, designadamente no plano arquitetónico» (alínea d)). 

Voltar a permitir que a arquitetura seja praticada por técnicos sem a suficiente formação em arquitetura 
constituiria um rude retrocesso no desenvolvimento desta norma que, embora programática, em 
ordem ao direito a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, não deixa de reclamar em sua 
proteção o princípio da proibição do retrocesso.  

Quando o retrocesso, por acréscimo, se destina a repristinar normas anteriores à Constituição de 1976, 
como é o caso do Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro, adensa-se a suspeita da sua 
inconstitucionalidade, em face do artigo 290.º, n.º 2, da Constituição, onde apenas tolera o direito 
ordinário anterior. 

E não menos despiciendo é reconhecer também neste princípio um afloramento do Estado de direito e 
da proteção da confiança. Aqueles que optaram por cursos superiores de arquitetura e depositaram os 
seus investimentos profissionais orientados pela Lei n.º 31/2009, de 3 de junho, ver-se-iam 
defraudados a terem de concorrer, no mercado, com técnicos não habilitados, praticando honorários 
mais competitivos, por conta da inferior qualidade da sua prestação. 

É que não se trata de simplesmente prorrogar (mais uma vez)  o período de aplicação do direito 
transitório de que beneficiaram os técnicos protegidos pelo artigo 25.º da Lei n.º 31/2009, de 3 de julho. 
A vingar esta iniciativa, esses técnicos acabam por adquirir definitivamente aquilo de que jamais tinham 
gozado no passado: transformar o regime transitório do Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro, num 
regime definitivo.  

!
A Ordem dos Arquitectos não pode assim deixar de manifestar a sua indignação e incompreensão 
face às propostas avançadas pela OET que afrontam os cerca de 55.000 cidadãos subscreveram a 
petição “Direito à Arquitectura (Revogação do decreto 73/73)”, consagrada na Resolução da 
Assembleia da República n.o 52/2003 e aprovada por unanimidade, o que traduziu um momento 
histórico da democracia portuguesa, pois desencadeou e conduziu à primeira iniciativa legislativa 
proposta por cidadãos.	




Finalmente, e após uma luta de 36 anos, foi aprovada por ampla maioria parlamentar e apenas com 
uma abstenção de um único grupo parlamentar a Lei nº 31/200, de 3 de Julho que consagra as 
competências dos vários técnicos nos processos de urbanização e Construção. 

Seria de esperar um maior respeito democrático por um conjunto de cidadãos  que ainda agora 
voltaram a manifestar-se, subscrevendo nova petição intitulada PELO DIREITO À ARQUITECTURA 
- CIDADÃOS CONTRA AS PROPOSTAS DE LEI N.º 226 E N. º 227/XII contra propostas de 
alteração em tudo idênticas ás que agora a OET pretende levar a avante.	


!


