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Os actos próprios da profissão decorrem, na lei, de “qua-
lificações exigíveis aos autores e subscritores de pro-
jectos” e encontram-se enquadrados nas “disposições 

legais a observar pelos técnicos responsáveis dos projectos de 
obras e sua execução”. 
Esta edição documenta o processo da consagração dos actos 
próprios dos arquitectos, face ao disposto no Estatuto, da As-
sociação dos Arquitectos Portugueses, em 1988, e da Ordem, 
de 1998. 
O tema esteve sempre entre as prioridades de actuação das di-
recções da AAP e da Ordem mas ganhou particular relevo com 
a estratégia delineada nos mandatos conduzidos por Helena 
Roseta, para a revogação - parcial, então - do Decreto 73/73; 
primeiro a petição e depois a iniciativa legislativa de cidadãos, 
que mereceram um amplo consenso social e profissional. 
A publicação da Lei n.º 31/2009, passados 11 anos sobre o preci-
so dia da publicação do estatuto da Ordem (3 de Julho), fecha-
va um ciclo de inquietação que é agora reanimada - a inquieta-

ção - quando se aguarda a votação em Comissão de Economia 
e Obras Públicas da Assembleia da República das propostas de 
Lei n.º 226/XII e n.º 227/XII. 
Esta inquietação motivou a defesa intransigente do reconhe-
cimento das qualificações dos arquitectos para assumirem as 
funções de coordenação de projecto, direcção de obra e direc-
ção de fiscalização de obra, bem como da exclusividade que lhes 
está reservada no âmbito da elaboração de projectos de arqui-
tectura.
Esta defesa, dos arquitectos e dos cidadãos pelo direito à arqui-
tectura, embora protagonizada institucionalmente pela Or-
dem, como lhe compete, junto dos órgãos de decisão, foi nova-
mente acompanhada por um notável movimento de cidadãos, 
materializada numa petição que conta com mais de 17 300 as-
sinaturas.
Na verdade, “São as cidades, as paisagens e a arquitectura que 
estão em causa”, como se pode ler no texto do Presidente da Or-
dem, João Santa-Rita.

Direitos e responsabilidades
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da entrada em vigor da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, algumas 
Associações Profissionais venham defender que outros profis-
sionais, que não arquitectos, que elaboravam projectos de ar-
quitectura antes de 2009, e que não tendo realizado formação 
específica com vista à aquisição de competências durante o pe-
ríodo transitório que lhes foi concedido, possam inexplicavel-
mente continuar a realizar projectos de arquitectura.

Esta situação configuraria a maior das traições, indiferença e 
desrespeito para com a sociedade portuguesa bem como tam-
bém, e em particular, para com todos aqueles que, com esforço, 
dedicação e mérito próprio, optaram pela obtenção de forma-
ção por forma a exercerem a sua actividade como arquitectos.

É também fundamental recordar a este respeito que, aos en-
genheiros e a outros profissionais que elaboravam projectos 
de arquitectura antes de 2009, foi-lhes concedido um exten-
so período transitório de cinco anos (mais dois, caso compro-
vem que estão inscritos num curso habilitante de arquitectu-
ra) para adquirirem as competências mínimas necessárias que 
lhes permitissem continuar a sua actividade.

No caso dos arquitectos que elaboravam projectos de engenha-
ria, antes de 2009, não lhes foi concedido qualquer período 
transitório, tendo sido impedidos de imediato de continuar a 
elaborar esses projectos.

Só é hoje possível construir um discurso de bom senso sobre 
estas matérias se tomarmos como único princípio o de que, tal 
como os projectos de engenharia são elaborados por profissi-
onais com formação qualificada para esse efeito, também os 
projectos de arquitectura são realizados por arquitectos, ins-
critos na Ordem dos Arquitectos.
São precisamente esses arquitectos, os quais trabalhando em 
equipas interdisciplinares têm sido responsáveis por tantas 
obras, cuja qualidade é reconhecida tanto a nível nacional como 
internacional, que transformaram Portugal num país certa-
mente melhor para se viver e habitar.

Em 2009 alcançou-se um consenso, que o Parlamento reco-
nheceu ao aprovar, por ampla e esmagadora maioria e apenas 
com a abstenção da CDU, a Lei n.º 31/2009.

As Propostas de Lei n.º 226/XII e n.º 227/XII, agora em discus-
são no Parlamento, introduzem alterações profundas à refe-

A educação, a formação universitária e a profissional são 
hoje pilares essenciais para que uma sociedade se afir-
me como evoluída, moderna e competitiva. 

A transformação da sociedade ao longo das últimas décadas di-
tou o progressivo desenvolvimento e especificidade dos curri-
cula nas diversas formações. No caso dos países da União Eu-
ropeia, procurou-se garantir a uniformização das formações 
mais específicas, quer no que se refere aos ciclos de formação 
previstos pelo Tratado de Bolonha, quer no que se refere à du-
ração e às matérias pedagógicas e metodológicas dos mesmos.

Este processo traduz uma especialização dos saberes, substi-
tuindo por completo formações mais genéricas e intermédias, 
que permitiram o exercício simultâneo de diversas profissões, 
por uma nova realidade em que cada profissão tem por base 
uma formação específica. Assim o exige a sociedade contem-
porânea, assim o exigem os seus cidadãos.

No caso da formação em arquitectura, a Directiva 2013/55 da 
União Europeia, relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais, estabelece uma duração mínima, expressando 
desse modo as exigências, a especificidade e a responsabilidade 
do exercício dessa mesma profissão.

Prova disto mesmo será o facto de, no âmbito de uma das mai-
ores e mais reputadas instituições do País na formação das di-
versas especialidades em engenharia, ter sido criado um curso 
de formação em arquitectura.

De facto não é aceitável que, no tempo em que vivemos, profis-
sionais das áreas das engenharias possam continuar a realizar 
projectos de arquitectura sem que para tal tenham obtido as 
qualificações mínimas, devidamente consagradas nas directi-
vas europeias e nas leis nacionais.

rida Lei, de um modo infundado e inexplicável, retirando aos 
arquitectos as competências para a prática de alguns actos pro-
fissionais partilhados com profissionais de outras áreas, como 
seja a coordenação de projectos ou a direcção e fiscalização de 
obras, negando desta forma o seu acesso a essas actividades.

Estas alterações discriminam negativamente os arquitectos, 
impedindo-os de exercer, no seu próprio País, actividades que 
poderão, no entanto, continuar a exercer no restante espaço 
europeu. Ao mesmo tempo, por estranho que pareça, será pos-
sível que arquitectos de outros países europeus possam livre-
mente exercer em Portugal as actividades em causa.

A discussão em torno das Propostas de Lei em causa, coincidiu, 
paradoxalmente, com o período da discussão pública da Polí-
tica Nacional de Arquitectura e Paisagem, um documento no 
qual a Ordem dos Arquitectos participou activamente.

Este documento, constitui uma prova e um sinal muito signi-
ficativos de que as exigências e a ambição do país são hoje bem 
diferentes e maiores, cabendo aos arquitectos a responsabili-
dade por uma arquitectura de qualidade para Portugal.

JOÃO SANTA-RITA
Presidente da Ordem dos Arquitectos (mandato 2014-2016)
Artigo publicado originalmente no Público, a 30 de Novembro 
de 2014

Cabe aos 
arquitectos
a responsabilidade 
por uma 
arquitectura
de qualidade
para Portugal

O DIREITO
arquitectura

dos cidadãos à

Estaríamos assim a regredir civilizacionalmente, consideran-
do, ao mesmo nível da formação universitária, cursos técnicos 
médios equiparados ao primeiro ciclo de Bolonha. Em todos os 
países europeus, sem excepção, o acesso à profissão de arqui-
tecto requer o aproveitamento ao nível do 2.º ciclo de Bolonha, 
de cinco anos mínimos de formação ou de quatro anos seguidos 
de dois anos de experiência profissional que seja reconhecida 
por uma entidade competente na sua acreditação.

As questões que se têm levantado em torno das Propostas de Lei 
n.º 226/XII e n.º 227/XII tornam evidente uma grande contra-
dição — por um lado, enaltece-se e defende-se a necessidade 
da melhor e mais adequada formação universitária e, por ou-
tro lado, defende-se que um grupo de profissionais que não ar-
quitectos, por motivos meramente circunstanciais, possa con-
tinuar a realizar projectos de arquitectura, justificando-se tal 
como uma consequência de alegados direitos adquiridos.

Os direitos adquiridos, que podemos legitimamente reclamar, 
serão certamente os direitos da sociedade e dos seus cidadãos a 
um ambiente e a uma arquitectura de qualidade.

Efectivamente só poderemos alcançar o melhor para todos se 
também colectivamente desejarmos o melhor para todos.

A posição que a Ordem dos Arquitectos tem vindo a defender a 
propósito das referidas Propostas de Lei não se pode confundir 
com uma visão corporativa. Muito pelo contrário, traduz uma 
visão informada pelos direitos dos cidadãos a um ambiente e a 
um quadro de vida de elevada qualidade.

São as cidades, as paisagens e arquitectura que estão em causa.

Não é por isso aceitável que, passados cinco anos sobre a consa-
gração do direito à arquitectura para todos os cidadãos, através 
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1- “A arquitectura é um elemento fundamental da história, da 
cultura e do quadro de vida” de cada país, “que figura na vida 
quotidiana dos cidadãos como um dos modos essenciais de 

expressão artística e constitui o património de amanhã”, afirma 
a Resolução do Conselho da União Europeia de 12 de Fevereiro de 
2001. 

2 - O reconhecimento desta realidade esteve ausente do nos-
so quadro jurídico desde a publicação do Decreto n.º 73/73. 
Contudo e face ao desenvolvimento social e económico ocor-
rido após a instituição da democracia e da integração europeia, 
a necessidade de reconhecer à arquitectura a importância que 
desempenha na vida do País e dos cidadãos foi sendo progres-
sivamente assumida. 

3 - Esta necessidade consumou-se quando, em 2002, cerca de 
55.000 cidadãos subscreveram a petição “Direito à Arquitec-
tura (Revogação do decreto 73/73)”, consagrada na Resolução 
da Assembleia da República n.º 52/2003 e aprovada por unani-
midade, o que traduziu um momento histórico da democracia 
portuguesa, pois desencadeou e conduziu à primeira iniciativa 
legislativa proposta por cidadãos. 

4 - Finalmente, e após uma luta de 36 anos, foi aprovada por 
ampla maioria parlamentar a Lei nº 31/2009, de 3 de Julho que 
consagra as competências dos vários técnicos nos processos 
de urbanização e construção. Esta lei marca ainda um com-
promisso histórico, sem precedentes, entre as ordens profis-
sionais com intervenção na actividade da edificação e obras, 
designadamente ao nível da elaboração e subscrição de projec-
tos e coordenação das diferentes artes e saberes. Por uma vez, 
arquitectos, engenheiros, engenheiros técnicos e paisagistas, 
entenderam-se e concertaram posições, sob a coordenação do 
Governo. 

5 - É com enorme indignação e incompreensão que somos con-
frontados, em 2014, com as Propostas de Lei n.º 226 e n.º 227/
XII, que vêm alterar profundamente e de modo não fundamen-
tado o disposto na Lei n.º 31/2009, de 3 Julho. A iniciativa legis-
lativa que o Governo agora se propõe apresentar à Assembleia 
da República trai irremediavelmente o compromisso alcança-
do entre os profissionais do sector e a sociedade e coloca Por-
tugal e os seus profissionais de arquitectura em condições de 
discriminação negativa em face dos seus pares europeus, di-
minuindo a competitividade e o prestígio internacional que as 
empresas e os profissionais do sector da arquitectura nacio-
nal adquiriram por mérito próprio, como testemunham vários 
prémios internacionais. 

6 - Estas Propostas de Lei desconsideram a qualidade da ar-
quitectura de um modo inaceitável e inexplicável, retirando 
aos arquitectos a possibilidade de assumirem a coordenação de 
projecto. Na prática, retira aos arquitectos e à sociedade aqui-
lo que é a essência, a mais-valia e a responsabilidade do ofício, 
impedindo-os de exercer a actividade para a qual estão profis-
sionalmente qualificados e pela qual a sociedade sempre os re-
conheceu ao longo da sua história. 

7 - Estas Propostas de Lei impedem ainda os arquitectos de 
exercerem funções de Direcção de Obra e de Direcção de Fisca-
lização em obras que incluam trabalhos preparatórios do local 
ou demolições, mesmo que a título incidental numa qualquer 
edificação. À semelhança da coordenação de projectos, estes 
são actos consagrados no Estatuto da Ordem dos Arquitectos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 176/98, de 3 de Julho. De acordo 
com a proposta de Lei os arquitectos são excluídos do mercado 
nacional podendo, no entanto, continuar a exercer estas fun-
ções na restante União Europeia tendo em conta o reconheci-
mento das suas qualificações e competências para o efeito. 

8 - Com os Propostas de Lei n.º 226 e n.º 227/XII o próprio Estado 
coloca em causa os compromissos assumidos no âmbito da União 
Europeia e todo o investimento por si realizado, ao não reconhecer 
a formação e a qualificação que garante aos arquitectos, desbara-
tando recursos preciosos para o país e futuras gerações. 

9 - Algumas propostas de outras associações profissionais 
apontam para uma nova prorrogação das medidas transitórias 
previstas, adiando uma vez mais a plena aplicação do definido 
pela Lei nº 31/2009, de 3 de Julho. A serem consideradas, irão 
permitir que técnicos não arquitectos possam elaborar projec-
tos de arquitectura, o que constitui uma negação do sentido es-
sencial da já referida Lei n.º31/2009 e um retrocesso civilizaci-
onal que coloca em risco a segurança, a qualidade de vida e os 
direitos dos cidadãos, para além de desconsiderar em absoluto 
todos os técnicos que obtiveram, durante o período transitório 
e em cumprimento do definido na mesma Lei, as qualificações 
exigidas para o exercício da profissão de arquitecto. 

10 - Não se compreende todo este retrocesso, penalizando o País e 
a profissão que tantas vezes já enobreceu o nome de Portugal, como 
atestam os inúmeros prémios de dimensão internacional que al-
cançou, e constitui o bem cultural de maior exportação económica. 
Considerando os motivos expostos, e a bem do país e dos portugue-
ses, solicitam os signatários desta petição à Assembleia da Repúbli-
ca, que não seja alterada a Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, garantin-
do-se que: 
- Se mantenha o reconhecimento das competências atribuídas aos 
arquitectos pela Lei nº 31/2009, de 3 de Julho, nomeadamente no 
âmbito da coordenação de projectos; 
- Que se mantenha o reconhecimento das competências atribuídas 
aos arquitectos pela Lei nº 31/2009, de 3 de Julho, nomeadamente 
no âmbito da direcção de obra e da direcção de fiscalização; 
- Não se prorrogue o período transitório de 5 anos previsto nas dis-
posições transitórias da Lei nº 31/2009, de 3 de Julho, asseguran-
do-se que cabe aos arquitectos a elaboração dos projectos de arqui-
tectura e não a técnicos sem a qualificação profissional adequada. 

Em 15 de Dezembro de 2014 a petição foi assinada por 17 295  pessoas
http://tinyurl.com/p3g4z8g

Estas propostas de Lei desconsideram
a qualidade da arquitectura retirando
aos arquitectos a coordenação de projecto

PELO DiREitO
- ciDaDÃOS cOntRa aS PROPOStaS DE LEi n.º 226 E n.º 227/Xii

ARqUITECTURA
à Exercício da profissão

1 - Só os arquitectos inscritos na Ordem podem, no território 
nacional, usar o título profissional de arquitecto e praticar os 
actos próprios da profissão.
2 - Para efeitos de inscrição na Ordem devem os arquitectos 
demonstrar possuir as capacidades e os conhecimentos des-
critos no artigo 3º da Directiva nº 85/384/CEE, do Conselho, e 
respectivo diploma de transposição.
3 - Os actos próprios da profissão de arquitecto consubstan-
ciam-se em estudos, projectos, planos e actividades de con-
sultoria, gestão e direcção de obras, planificação, coordena-
ção e avaliação, reportadas ao domínio da arquitectura, o qual 
abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do 
quadro espacial da vida da população, visando a integração 
harmoniosa das actividades humanas no território, a valoriza-
ção do património construído e do ambiente.
4 - A intervenção do arquitecto é obrigatória na elaboração ou 
avaliação dos projectos e planos no domínio da arquitectura.

Os actos próprios da profissão, tal como estão consagrados no 
n.º 3 do artigo 42.º do Estatuto da Ordem dos Arquitectos, pu-
blicado em 1998, visam a integração harmoniosa das activida-
des humanas no território.

A OA não aceitará qualquer recuo nesta matéria e reclama a Ar-
quitectura para os arquitectos, defendendo os direitos e deveres: 

- dos arquitectos, no exercício da sua profissão e dos actos que 
lhe são próprios. 

- dos cidadãos, na construção e preservação do ambiente de 
vida quotidiano, do bem-estar e da qualidade de vida das po-
pulações.
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REVOGaÇÃO
do Decreto E RESERVAS

NOTA INFORMATIVA

73/73
Reformas

Foi hoje aprovada, pela Comissão de Obras Públicas da As-
sembleia da República, a Lei que estabelece a qualifica-
ção profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 

elaboração e subscrição de projectos, designadamente de Arqui-
tectura, bem como fiscalização e direcção de obra, e que implica 
a revogação expressa e definitiva do famigerado Decreto 73/73.  
A Ordem dos Arquitectos congratula-se por esta aprovação em 
sede de especialidade do Parlamento, que se espera confirmada já 
na próxima sexta-feira [dia 15 de Maio], no plenário da Assem-
bleia da República.
Sem prejuízo de posterior tomada de posição pública, a Ordem 
dos Arquitectos manifesta o seguinte: 
 
1 .  
Com a revogação do Decreto 73/73, conclui-se um longo ca-
minho em defesa do interesse público para o pleno reconheci-
mento do direito à Arquitectura e ao exercício profissional dos 
arquitectos que, desde 1973, envolveu sucessivas gerações de 
arquitectos e muitos milhares de cidadãos, nomeadamente no 
âmbito da recente Iniciativa Legislativa de Cidadãos em 2005.  
 
2 .  
Com a aprovação do novo texto da Lei, na sequência de duas 
Propostas Globais de Alterações formuladas pela Ordem dos 
Arquitectos e pela Ordem dos Engenheiros em Julho de 2008 e 
no início deste ano, e acompanhadas pelo Ministério das Obras 
Públicas, Transportes e Comunicações, corrigem-se os aspec-
tos mais lesivos para o exercício profissional dos arquitectos 
e dos engenheiros contidos na versão original da Lei, aprova-
da na generalidade em reunião plenária do Parlamento a 3 de 
Maio de 2007. Simplifica-se e clarifica-se o diploma, redefi-
nindo conceitos técnicos e redefinindo a qualificação dos téc-

nicos para a elaboração de projectos de arquitectura e de en-
genharia, bem como para a direcção e fiscalização de obras, e 
garante-se, no que respeita à arquitectura e aos arquitectos, o 
respeito por todos os actos próprios da profissão consagrados 
no Estatuto da Ordem dos Arquitectos. 

JOÃO BELO RODEIA
Presidente da Ordem dos Arquitectos (mandatos 2008-2010 
e 2011-2013) 
Lisboa, 13 de Maio de 2009
in www.arquitectos.pt

2009-05-15 |  VOTAÇÃO fINAL GLOBAL
[DAR I SéRIE N.º81/X/4 2009.05.16 (PáG. 31-31)]
Votação na Reunião Plenária n.º 81, Texto Final apresentado 
pela Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
Aprovado 
A favor: PS, PSD, CDS-PP, BE, PEV, Luísa Mesquita (Ninsc), 
José Paulo Areia de Carvalho (Ninsc)
Abstenção: PCP 

2009-07-03 |  LEI (PUBLICAÇÃO DR)
LEI 31/2009 
Título: Aprova o regime jurídico que estabelece a qualificação 
profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração 
e subscrição de projectos, pela fiscalização de obra e pela di-
recção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os 
deveres que lhes são aplicáveis e revoga o Decreto n.º 73/73, de 
28 de Fevereiro 
[DR I série N.º127/X/4 2009.07.03]

comunicado

1. Terminou mais um ano parlamentar sem que a Assem-
bleia da República tenha dado qualquer seguimento ao 
projecto de lei n.º 183/X “Arquitectura: Um direito dos 

cidadãos, um acto próprio dos Arquitectos”, uma iniciativa le-
gislativa subscrita por mais de 35.000 cidadãos e aprovada por 
unanimidade em Maio de 2006. 
1. 
2. No último Congresso dos Arquitectos Portugueses foi de-

liberado “exigir da Assembleia da República, através dos 
seu Presidente e de todos os Grupos Parlamentares, que 
agendem para votação na especialidade e final global o 
projecto de lei n.º 183/X”. Apesar de todas as nossas dili-
gências, nem o senhor Presidente da Assembleia nos re-
cebeu, nem a Comissão Parlamentar onde o projecto de lei 
se encontra convocou a Comissão representativa, como a 
lei estipula. 

3. Entretanto, o governo apresentou na AR a proposta de lei 
n.º 116/X, que nos mereceu sérias reservas, em devida al-
tura apresentadas ao Governo e a todos os grupos parla-
mentares. O projecto do governo foi igualmente aprovado 
por unanimidade, apesar de contradizer algumas disposi-
ções do projecto 183/X e nada mais aconteceu.

4. É motivo de desencanto e descrédito o facto de o parla-
mento não dar seguimento à primeira iniciativa legislati-
va de cidadãos da sua história. E é motivo de desencanto e 
descrédito a ausência de empenhamento do governo e da 
maioria parlamentar na resolução rápida de uma reforma 
por todos reconhecida como urgente: a revogação do ob-
soleto decreto 73/73, tantas vezes prometida por sucessi-
vos governos.

5. Em 18 de Julho, na sequência de iniciativa da Secção Re-
gional Norte da Ordem dos Arquitectos, com a colabo-
ração da Arquitecta Graça Correia, os arquitectos Siza 
Vieira, Souto Moura, Alcino Soutinho e Paula Santos, 
acompanhados pelos dirigentes da Ordem Helena Roseta 
e João Pedro Serôdio, reuniram com o Secretário de Esta-
do Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, Pau-
lo Campos, a quem apresentaram as razões da discordân-
cia profunda dos arquitectos face ao actual articulado da 

proposta de lei nº 116/X. Para Siza Vieira, o texto, tal como 
está, é um tremendo retrocesso, porque cria barreiras ar-
tificiais entre arquitectos e outros profissionais que na 
prática já não existem. Alcino Soutinho reforçou esta po-
sição esclarecendo que é incompreensível impedir os ar-
quitectos de intervir nos espaços públicos. Souto Moura 
disse ainda que remeter os arquitectos apenas para o pro-
jecto de edifícios e seus logradouros é humilhante e será 
mesmo um escândalo em termos internacionais. No final 
da audiência, ficou deliberado que a Ordem dos Arquitec-
tos manteria o diálogo com a Secretaria de Estado relati-
vamente à análise crítica da proposta de lei do governo na 
especialidade, tomando como base de trabalho o parecer já 
enviado pela Ordem.

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

7. A Ordem dos Arquitectos manifesta mais uma vez a sua 
imensa preocupação com o atraso na revogação do decreto 
73/73 e com a redacção da proposta de lei n.º 116/X. Caso a 
Assembleia da República, por omissão ou acção, desfigure 
os objectivos da iniciativa legislativa de cidadãos, que di-
namizámos para garantir que em Portugal a arquitectura 
deve ser feita por arquitectos, a Ordem dos Arquitectos re-
correrá para todas as instâncias nacionais e comunitári-
as competentes, de acordo com o mandato recebido do 11.º 
Congresso dos Arquitectos Portugueses.   

Lisboa, 23 de Julho de 2007

HELENA ROSETA
Presidente da Ordem dos Arquitectos
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acordo de todos. Acontece que assim não é. A vigência, durante 
mais de 30 anos, de uma total desregulação criou hábitos e dis-
torções de mercado às quais é necessário fazer frente. E é isso 
que tem de ser exigido do poder legislativo: capacidade de en-
frentar a disparidade de interesses, procurando o bem comum.
Ora, qual é, nesta matéria, o bem comum? A nosso ver, a defesa 
da qualidade arquitectónica, incumbência que aliás a própria 
Constituição da República comete ao Estado e às autarquias. 
Como fazê-lo sem os arquitectos ou contra eles?

4. As conversações com a Ordem dos Engenheiros, iniciadas 
sob a égide do Eng.º Sousa Soares, foram retomadas após a 
eleição do actual Bastonário, Eng.º Fernando Santo. Já tínha-
mos adquirido um patamar de grande consenso na necessida-
de de separar águas, de devolver a arquitectura aos arquitectos 
e de manter níveis elevados de exigência profissional. A entre-
vista publicada neste número do JA expressa bem a perspecti-
va que neste momento é proposta pelo actual Bastonário, mais 
ambiciosa que a do anteprojecto governamental de 2002. Ou 
seja: não devemos tratar apenas da elaboração dos projectos, 
mas sim analisar a responsabilidade profissional ao longo de 
todo o processo que vai do projecto à execução.

A Ordem dos Arquitectos, por meu intermédio, disponibili-
zou-se para fazer esta reflexão, a começar pelo âmbito do pró-
prio diploma. Não podemos ignorar todas as reformas legisla-
tivas realizadas nos últimos anos em matéria de licenciamento 
de obras de edificação e urbanização. Existem hoje, no nos-
so ordenamento jurídico, dois regimes distintos: um, o Regi-
me Jurídico da Urbanização e Edificação, consubstanciado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que reúne num só di-
ploma regimes que anteriormente estavam separados (obras 
particulares e loteamentos); o outro, o Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Ordenamento Territorial, que foi regulado 
pelo Decreto-Lei n.º 389/99, de 22 de Setembro, na sequência 
da Lei de Bases do Ordenamento do Território e do Urbanis-
mo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). O âmbito do novo regime 
de qualificação profissional deve ser o Regime Jurídico da Ur-
banização e Edificação. O regime de qualificação profissional 
na área dos instrumentos de gestão territorial, actualmente re-
gulado pelo Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, deve-
rá ser revisto e actualizado em diploma distinto, já que envol-
ve outros profissionais, outras escalas de intervenção e outras 
responsabilidades.

Também chegámos à conclusão que a graduação de responsa-
bilidades de acordo com o nível de qualificação se devia enqua-
drar no contexto dos níveis profissionais já definidos no qua-
dro comunitário. Assim, de acordo com a Decisão do Conselho 
85/368/CEE, de 16 de Julho de 1985, que estabelece as corres-
pondências de qualificações de formação profissional entre Es-
tados-membros, estão definidos cinco níveis de formação. Ao 
nível 1 corresponde a escolaridade obrigatória e iniciação pro-
fissional; o nível 2 já exige formação profissional; o nível 3 im-
plica formação profissional e formação técnica complementar, 
ou formação técnica, escolar ou outra, de nível secundário; o 
nível 4 exige formação secundária, geral ou profissional e for-
mação técnica pós-secundária; e o nível 5 exige formação se-
cundária (geral ou profissional) e formação superior comple-
ta. A mesma Decisão prevê que a formação do nível 4 permita 
“assumir responsabilidades de concepção e/ou direcção e/ou 
gestão” enquanto o nível 5 é exigível nas actividades profissi-
onais que impliquem “o domínio dos fundamentos científicos 
da profissão”.

Este enquadramento geral pode ser da maior utilidade para o 
caso que nos interessa. A concepção de projectos só deve ser 
permitida aos níveis 4 e 5, ficando assim de fora deste âmbi-
to os profissionais de nível 3, a que correspondem actualmen-
te, por exemplo, os chamados “agentes técnicos de arquitectu-
ra e engenharia”, bem como outros profissionais intermédios 
do sector da construção civil cuja formação já está regulada em 
Portugal (ver Portaria n.º 466/2003, de 6 de Junho, que define a 
formação necessária para técnico de obra, técnico de topogra-
fia, técnico de medições e orçamentos e técnico de desenho de 
construção civil). Mas há que definir cuidadosamente a fron-
teira entre os níveis 4 e 5.

Um outro problema reside na possibilidade de articular o novo 
diploma com o diploma recente que regula as classes de alva-
rás (Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro). Nos termos des-
te diploma e legislação complementar, são estabelecidas nove 
classes de alvarás (Portaria n.º 17/2004, de 10 de Janeiro), sen-
do a classe 1 para obras de menos de 140 mil euros e a classe 9 
para mais de 140 milhões. Acaba assim a distinção entre em-
preiteiros de obras públicas e industriais de construção civil, 
pois o título habilitante passa a ser único, em função da capaci-
dade técnica requerida de acordo com o valor das obras envol-
vido. A Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro, determina que é 
sempre obrigatória a presença de, pelo menos, um técnico de 
nível 4 (engenheiro técnico) em todas as classes de alvarás; a 
partir da classe 6 (a que correspondem obras entre 2.240.000 
e 4.480.000 euros) é sempre exigida a presença de, pelo me-
nos, um técnico de nível 5 (engenheiro). Fazemos notar que esta 
Portaria omite, como técnicos de nível 5 habilitados, os arqui-
tectos. É uma omissão que reputamos gravosa e contra a qual 
nos devemos insurgir.

1.Ninguém parece já ter dúvidas de que a manutenção do 
regime transitório do decreto 73/73 é uma aberração, que 
ofende, antes de mais, o direito de todos os cidadãos à qua-

lidade arquitectónica. A própria Assembleia da República assim 
o declarou, ao aprovar por unanimidade, há um ano, a Resolu-
ção n.º 52/2003, na sequência da petição “Direito à Arquitectu-
ra”, lançada pela Ordem dos Arquitectos e subscrita por 55 mil ci-
dadãos. Nela recomendou ao Governo que procedesse à revogação 
do Decreto n.º 73/73, considerando “urgente um novo regime de 
qualificação profissional no domínio da construção, para a regu-
lação de um sector de actividade de importância vital para o País”. 
Na mesma resolução se diz ainda que “não havendo direitos ad-
quiridos nem expectativas legítimas a proteger, deverá, no entan-
to, ser definido um período razoável de transição, para reencami-
nhamento dos profissionais reconhecidos pelo Decreto n.º 73/73, 
de 28 de Fevereiro”.

Se tudo isto obteve a unanimidade do Parlamento, por que ra-
zão é que o famigerado decreto não foi já revogado? De que se 

a morte do Decreto 73/73

ou transigência?
está à espera? Ao que parece, e segundo o próprio Ministro 
esclareceu no nosso Congresso, “o assunto está em cima da 
mesa”. Mas há posições e interesses divergentes que é neces-
sário arbitrar.

2. A moção de orientação global aprovada no Congresso de 
Guimarães explicitava claramente o que os arquitectos espe-
ram do novo diploma que deverá regular a qualificação profis-
sional exigível aos autores do projecto:

- que garanta um prazo de transição razoável, nunca superior 
ao máximo de 5 anos, que é o tempo necessário para obter um 
diploma em arquitectura;

- que garanta o acesso do arquitecto a todas as fases do proces-
so de edificação, incluindo a direcção de obra;

 -que preveja a regulação pelas ordens e associações profissio-
nais e pelo Estado do efectivo cumprimento do papel dos dife-
rentes agentes do processo de edificação;

- que, complementarmente, institua medidas de apoio efectivo 
à reconversão profissional dos agentes não habilitados a elabo-
rar e subscrever projectos de arquitectura.

Com base nestes pressupostos, foi o CDN mandatado para in-
tervir junto do Governo, da Assembleia da República e dos par-
ceiros profissionais para garantir a rápida promulgação do 
novo diploma.

3. Foi nesse espírito que desenvolvemos conversações com a 
Ordem dos Engenheiros, a Associação Portuguesa dos Arqui-
tectos Paisagistas e a Associação Nacional dos Engenheiros 
Técnicos, a fim de procurar a maior convergência possível com 
o articulado do diploma que deverá reger as novas fronteiras 
entre todos estes profissionais. Há dois pontos dos quais nun-
ca prescindimos: que a regulação da qualificação profissional 
seja feita numa perspectiva de qualidade e exigência para todo 
o processo construtivo, de que somos todos parte; e que cada 
profissão se exerça no seu domínio próprio, cabendo aos arqui-
tectos, como é óbvio, o domínio da arquitectura. Parecem prin-
cípios simples, relativamente consensuais, que deveriam ter o 

Exigência 
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5.  Neste quadro, pensamos haver margem para levar mais lon-
ge as negociações inter-profissionais, abrangendo todas as 
profissões de nível 5 (arquitectos, arquitectos paisagistas e en-
genheiros) e também, se possível, as de nível 4 (engenheiros 
técnicos). Devemos nestas negociações procurar um consenso 
alargado, mas sem esquecer que a função de arbitragem final 
cabe ao poder legislativo e não às associações profissionais  en-
volvidas. E não devemos perder de vista a reserva de função dos 
actos próprios do arquitecto estabelecida no art.º 42.º do nosso 
Estatuto. Em suma, a nossa posição deve ser de exigência e não 
de transigência.

A morte anunciada do Decreto 73/73 ganhará em ser proposta 
por uma larga frente de profissionais envolvidos  no sector da 
construção, nossos parceiros. Entendemos que é, nesta pers-
pectiva, colaborativa e não corporativa, que o processo deve ser 
levado ao seu termo. Mas não aceitaremos que o poder político 
se demita das suas responsabilidades. Em última análise, será 
ao Governo e à Assembleia da República que teremos de pedir 
contas se não se puser termo a uma situação legal obsoleta, le-
siva dos direitos dos profissionais e dos cidadãos, e que mui-
to tem contribuído para fazer das nossas cidades e periferias 
vastos panoramas de má construção, degradação da paisagem 
e deficiente qualidade urbana. Essa é, para nós, em última aná-
lise, a razão do nosso combate: o Direito à Arquitectura, enten-
dido como direito de todos os cidadãos à qualidade arquitectó-
nica no seu quadro de vida.

HELENA ROSETA
Presidente da Ordem dos Arquitectos (mandatos 2002-2004 
e 2005-2007)
in JA, n.º 215, Abril, Maio, Junho 2004, pp. 20-22.

“(…) A revogação 
do Decreto 73/73 
é um “imperativo 
constitucional 
e comunitário que 
de há muito vem 
sendo reclamado, 
facto que a destitui 
do factor surpresa 
que teria noutras 
circunstâncias” 
[Prof. Diogo Freitas 
do Amaral]. 
De facto, a 
Directiva 
comunitária 
de 1985 e a criação 
da Ordem em 
1998 não deixam 
adivinhar outro 
desfecho. (…)”
In boletim Arquitectos informação, n.º 117, Outubro 2002, p. 20.

nORMatiVO
QUADRO

Decreto-Lei 166/70, de 15 de abril

REfORMA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO MUNICI-
PAL DE OBRAS PARTICULARES
(…) A par do dever, por parte da Administração, de promover 
que seja acelerado o ritmo da construção urbana, de modo a fa-
cilitar-se a satisfação, que dele depende, de imperiosas neces-
sidades sociais e económicas, não pode abstrair-se dos condi-
cionamentos impostos pela segurança, pela salubridade e pela 
estética ou pelos interesses urbanísticos das povoações, do 
mesmo modo que não será admissível suprimir certas restri-
ções em zonas de protecção, determinadas por razões de or-
dem pública.
(…) Paralelamente à confiança que passa a depositar-se nos au-
tores dos projectos, procura-se tornar mais efectiva a sua res-
ponsabilidade (…)
(…) O sistema legal estabelecido por este diploma impõe que se 
cuide mais activamente de suprir deficiências técnicas dos ser-
viços municipais, pois são numerosas as câmaras municipais 
que não dispõem de serviços privativos, dirigidos por técnicos 
de nível superior ou médio.(…)
Artigo 6.º - 1. Os técnicos responsáveis pelos projectos das obras 
juntarão sempre declaração de que neles se observaram as nor-
mas técnicas gerais e específicas de construção, bem como as 
disposições regulamentares aplicáveis, designadamente sobre 
fundações, paredes, pavimentos e coberturas, comunicações 
verticais, dimensão mínima dos aposentos, iluminação, are-
jamento, abastecimento de água, instalações eléctricas, sani-
tárias e esgotos.

1970
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1000 arquitectos inscritos na AAP-OA 
em efectividade de direitos

excluem-se “Ordem dos Arquitectos” 
e “arquitecto(s) paisagista(s)”

*
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LEI 31 / 2009

PORTARIA 1379 / 2009

Oportunidade e responsabilidade

1970 1988 1998 2009

PORTARIA 7 DE

 FEVEREIRO 1972

DECRE TO

73 / 73

PORTARIA

701-H / 2008

• projectos de obras
• estudos de urbanização 
  C O M  O U T R O S  T É C N I C O S
• projectos de loteamento
  I S O L A D A M E N T E
• projectos de infra-estruturas 
• projectos de edifícios, em regra
  C O M  O U T R O S  T É C N I C O S
• projectos de edifícios correntes
  I S O L A D A M E N T E
• projectos de novos edifícios e de   
  alterações em edifícios existentes que    
  envolvam modificações na sua expressão  
  plástica
  O B R I G AT Ó R I O
• projectos de estruturas simples
• projectos de instalações simples

• projectos de obras de 
  recuperação, conservação, 
  adaptação ou alteração dos bens 
  imóveis classificados ou em vias  
  de classificação e respectivas ZEP
  E X C L U S I V O

• estudos, projectos, planos 
  e actividades de consultoria, 
  gestão e direcção de obras, 
  planificação, coordenação 
  e avaliação, reportadas ao    
  domínio da arquitectura
  O B R I G AT Ó R I O
• elaboração ou avaliação de 
  projectos e planos no domínio da 
  arquitectura
  O B R I G AT Ó R I O

• planos de urbanização e de 
  pormenor, equipa 
  multidisciplinar inclui 
  P E L O  M E N O S  U M  A R Q U I T E C T O
• projectos de operações de 
  loteamento urbano, equipa 
  multidisciplinar inclui ´
  P E L O  M E N O S  U M  A R Q U I T E C T O

• projecto de arquitectura
  E X C L U S I V O
• coordenação de projecto
  R E S E R VA D O
• direcção de obra
  C O M  L I M I TA Ç Õ E S  
• direcção de fiscalização de obra
  C O M  L I M I TA Ç Õ E S

• projectos, planos ou estudos 
  reportados à concepção  
  arquitectónica dos edifícios 
  e à sua relação harmoniosa com 
  o meio circundante
  O B R I G AT Ó R I O

1000 3200 7800 16000

Decreto-Lei 166/70
“reforma do processo de licenciamento 
municipal de obras particulares”
* termo “arquitecto”:  0 OCORRÊNCIAS

Portaria 7 de Fevereiro de 1972
“instruções para o cálculo de honorários 
referentes aos projectos de obras 
públicas”
* termo “arquitecto”: 0 OCORRÊNCIAS

Decreto 73/73
“qualificação oficial a exigir aos técnicos 
responsáveis pelos projectos de obras 
sujeitas a licenciamento municipal”
* termo “arquitecto”: 9 OCORRÊNCIAS

1

2

3

Decreto-Lei 205/88 
“projectos de arquitectura de obras de 
recuperação, conservação, adaptação 
ou alteração dos bens imóveis 
classificados ou em vias de classificação 
e das respectivas zonas especiais de 
protecção”
* termo “arquitecto”: 9 OCORRÊNCIAS

Decreto-Lei 465/88
“estatuto da Associação dos Arquitectos 
Portugueses (associação pública)”

Decreto-Lei 292/95 
“qualificações oficiais a exigir aos 
autores de planos de urbanização, de 
planos de pormenor e de projectos de 
operações de loteamento”
* termo “arquitecto”: 4 OCORRÊNCIAS

Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho 
Estatuto da Ordem dos Arquitectos

Portaria 232/2008
“elementos instrutores dos pedidos de 
realização de operações urbanísticas”
* termo “arquitecto”: 0 OCORRÊNCIAS

Portaria n.º 701-H/2008, 
de 29 de Julho
“instruções para a elaboração de 
projectos de obras”
* termo “arquitecto”: 0 OCORRÊNCIAS

Lei 31/2009
Portaria 1379/2009
“qualificação profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela elaboração e 
subscrição de projectos, pela fiscalização 
de obras e pela direcção de obra” 
* termo “arquitecto” : [Lei] 8 + 
[Portaria] 19 OCORRÊNCIAS
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Portaria 1379/2009
“qualificação profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela elaboração e 
subscrição de projectos, pela fiscalização 
de obras e pela direcção de obra” 
* termo “arquitecto” : [Lei] 8 + 
[Portaria] 19 OCORRÊNCIAS



Portaria de 7 de Fevereiro de 1972
INSTRUÇõES PARA O CáLCULO DE HONORáRIOS 
REfERENTES AOS PROJECTOS DE OBRAS PúBLICAS
Artigo 1.º - Definições 
(…) b) Autor do projecto – empresa, técnico ou grupo de técni-
cos que contrata com o dono da obra a elaboração do projecto;
c) Projecto geral - documento que define as características im-
postas pela função específica da obra e no qual se integram os 
projectos das especialidades que o condicionam ou por ele são 
condicionados; (…)
p) Projecto (projecto de execução) - documento elaborado pelo 
autor do projecto, a partir do estudo prévio ou do anteprojecto 
aprovado pelo dono da obra, destinado a constituir, juntamen-
te com o programa de concurso e o caderno de encargos, o pro-
cesso a apresentar a concurso para adjudicação da empreitada 
ou do fornecimento e a facultar todos os elementos necessários 
à boa execução dos trabalhos;
q) Assistência técnica - serviços complementares da elabora-
ção do projecto, a prestar pelo seu autor ao dono da obra duran-
te a preparação do concurso para a adjudicação da empreitada, a 
apreciação das propostas e a execução da obra, visando a correc-
ta interpretação do projecto, a selecção dos concorrentes e a re-
alização da obra segundo as prescrições do caderno de encargos.
Artigo 8.º - Programação e coordenação do projecto
(…) 3. A programação e coordenação do projecto competirá, em 
regra, ao autor do projecto geral, com a colaboração de um de-
legado do dono da obra.

Decreto 73/73, de 28 de Fevereiro
qUALIfICAÇÃO OfICIAL A EXIGIR AOS TéCNICOS RES-
PONSáVEIS PELOS PROJECTOS DE OBRAS SUJEITAS A LI-
CENCIAMENTO MUNICIPAL
Artigo 1.º - Disposições gerais
2 - Os projectos deverão, conforme o dispostos nos artigos seguin-
tes, ser elaborados e subscritos por arquitectos, engenheiros civis, 
agentes técnicos de engenharia civil e minas, construtores civis di-
plomados ou outros técnicos diplomados em Engenharia ou Arqui-
tectura reconhecidos pelos respectivos organismos profissionais
Artigo 6.º - Disposição transitória
1 - (…) Poderão as câmaras municipais continuar a aceitar pro-
jectos de autoria de técnicos cuja qualificação não obedeça aos 
preceitos anteriores, desde que provem que, à data da publi-
cação do presente diploma, já apresentaram na câmara muni-
cipal em que pretendem continuar inscritos, em período não 
inferior a cinco anos, projectos similares por eles elaborados e 
subscritos que mereceram aprovação.
2 - Na falta de técnicos com as qualificações previstas neste 
diploma ou nas condições referidas no número antecedente e 
apenas durante o período em que na área do concelho interes-
sado e dos concelhos limítrofes se mantiver tal carência, pode-
rão as câmaras municipais aceitar projectos elaborados e subs-
critos por técnicos de qualificação diferente e por indivíduos 
não diplomados, aos quais já tenha sido reconhecida idoneida-
de para o efeito, desde que domiciliados naquela área, sem pre-
juízo, porém, do disposto nos artigos 4.º e 5.º

Decreto-Lei 205/88, de 16 de Junho
PROJECTOS DE ARqUITECTURA DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, 
CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO OU ALTERAÇÃO DOS BENS 
IMÓVEIS CLASSIfICADOS OU EM VIAS DE CLASSIfICAÇÃO E 
DAS RESPECTIVAS zONAS ESPECIAIS DE PROTECÇÃO
O Decreto 73/73, de 28 de Fevereiro, carece de uma revisão pro-
funda e ponderada, por se encontrar inadequado às actuais exi-
gências de qualidade e rigor por que se deve pautar a qualificação 
oficial a exigir aos técnicos responsáveis por projectos de obras.
Neste sentido, e até que globalmente esteja concluído o comple-
xo trabalho que conduzirá à revisão total do referido diploma, 
entende o Governo que urge acautelar o património monumen-
tal do País, cometendo-se aos arquitectos a exclusiva respon-
sabilidade de subscrever os projectos de arquitectura de obras 
de recuperação, conservação, adaptação ou alteração dos bens 
imóveis classificados ou em vias de classificação e das respecti-
vas zonas especiais de protecção.
Artigo 3.º - São da responsabilidade de arquitecto todos os pro-
jectos de arquitectura referentes a obras de recuperação, con-
servação, adaptação ou alteração de bens imóveis classificados, 
de qualquer tipo, localização ou uso, e nas respectivas zonas 
especiais de protecção.
Artigo 8.º - Durante seis meses a contar da data da entrada em 
vigor do presente diploma, as câmaras municipais podem acei-
tar, excepcionalmente, projectos de arquitectura elaborados e 
subscritos por técnicos de qualificação diferente da dos arqui-
tectos, desde que não existam arquitectos inscritos na respec-
tiva câmara municipal licenciadora.

Decreto-Lei 465/88, de 15 de Dezembro
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO
DOS ARqUITECTOS PORTUGUESES 
Artigo 35.º - Exercício da profissão
1 - Só os arquitectos podem, em todo o território nacional, pra-
ticar os actos próprios da profissão, dependendo o seu exercício 
de registo na AAP.
2 - De uma forma geral, os actos a que se refere o número ante-
rior materializam-se em projectos, planos ou estudos e repor-
tam-se à concepção arquitectónica dos edifícios e à sua relação 
harmoniosa com o meio circundante, envolvendo a aplicação 
das capacidades e conhecimentos descritos no artigo 3.º da Di-
rectiva do Conselho n.º 85/384/CEE, de 10 de Junho de 1985.
3 - A legislação relativa ao licenciamento das obras e às normas 
de elaboração e aprovação dos respectivos projectos especifica-
rá os actos de intervenção obrigatória de arquitectos.

Decreto-Lei 292/95 de 14 de novembro 
qUALIfICAÇõES OfICIAIS A EXIGIR AOS AUTORES DE 
PLANOS DE URBANIzAÇÃO, DE PLANOS DE PORMENOR 
E DE PROJECTOS DE OPERAÇõES DE LOTEAMENTO
(…) No limiar do século XXI não é aceitável que voltem a surgir zo-
nas urbanas descaracterizadas, massificadas e sem qualidade. (…) 
Atendendo à diversidade de domínios do saber, de técnicas e de 
valências presentes no planeamento territorial, considera-se in-
dispensável fazer assentar a elaboração de planos de urbanização 
e planos de pormenor, previstos no Decreto-Lei n.º 69/90, de 2 de 
Março, bem como de projectos de operações de loteamento, em 
equipas multidisciplinares de que façam parte profissionais de-
tentores de formações diversificadas e complementares. (…)
Artigo 4.° - Projectos de operações de loteamento urbano
1 - Os projectos de operações de loteamento urbano são elabo-
rados por equipas multidisciplinares, que devem incluir pelo 
menos um arquitecto, um engenheiro civil, ou engenheiro téc-
nico civil, e um arquitecto paisagista.
2 - As equipas multidisciplinares de projectos de operações de 
loteamento dispõem de um coordenador técnico designado de 
entre os seus membros.
3 - Exceptuam-se do disposto no n.º 1 as operações de lotea-
mento urbano:
a) Que não ultrapassem, em número de fogos em área, os limi-
tes para o efeito fixados em regulamento municipal;
b) Que incidam em áreas abrangidas por plano de urbanização 
ou de pormenor;
c) Cujos lotes confinem todos com arruamento públicos exis-
tentes, não implicando alterações às redes viária pública e de 
infra-estruturas exteriores aos prédios.
4 - Os projectos de operações de loteamento urbano previs-
tos no número anterior podem ser elaborados, individualmen-
te, por arquitecto, engenheiro civil, técnico urbanista ou enge-
nheiro técnico civil.
5 - Qualquer loteamento em zona de protecção a edifícios clas-
sificados deve ser elaborado por um arquitecto ou por equipa 
multidisciplinar, consoante a área esteja ou não abrangida por 
plano de urbanização, de pormenor ou de salvaguarda.

Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho 
ESTATUTO DA ORDEM DOS ARqUITECTOS
Artigo 42.º - Exercício da profissão
3 - Os actos próprios da profissão de arquitecto consubstan-
ciam-se em estudos, projectos, planos e actividades de con-
sultoria, gestão e direcção de obras, planificação, coordena-
ção e avaliação, reportadas ao domínio da arquitectura, o qual 
abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do 
quadro espacial da vida da população, visando a integração 
harmoniosa das actividades humanas no território, a valoriza-
ção do património construído e do ambiente.
4 - A intervenção do arquitecto é obrigatória na elaboração ou 
avaliação dos projectos e planos no domínio da arquitectura.

1980 1990

2000
Portaria 232/2008, de 11 de Março,
rectificada pela Declaração de 
Rectificação n.º 26/2008, de 9 de Maio
ELEMENTOS INSTRUTORES DOS PEDIDOS
DE REALIzAÇÃO DE OPERAÇõES URBANíSTICAS
Artigo 11.º - Licenciamento de obras de edificação
1 — O pedido de licenciamento de obras de edificação em áre-
as abrangidas por plano de pormenor, plano de urbanização ou 
plano director municipal deve ser instruído com os seguintes 
elementos:
(…) f) Projecto de arquitectura; (…)
3 — O projecto de arquitectura referido na alínea f) do n.º 1 
deve conter, no mínimo, os seguintes elementos: (…)
ANEXO I - Termo de responsabilidade do autor do projecto
ANEXO II - Termo de responsabilidade do coordenador do 
projecto 
ANEXO III - Termo de responsabilidade do director técnico de 
obra / director de fiscalização da obra

16.17
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‘day after’?
arquitectosEstarão os

preparados para o 

A pretexto das Assembleias Regionais ocorridas há dias, 
o amaldiçoado 73/73 – cuja revogação desejo, tanto 
como profissional liberal, como enquanto presidente do 

CRD(n) – voltou, e ainda bem, à ‘ribalta’. 
Àqueles que porventura ainda tenham dúvidas sobre a perti-
nência da revogação do 73/73 sugeria tão-só a leitura do pa-
recer elaborado pelo Prof. Doutor Freitas do Amaral, a pedido 
da OA. Se outras razões não houvessem, a grave incompatibili-
dade jurídica do 73/73 com as directivas comunitárias – a cujo 
cumprimento nos obrigamos em troca da adesão (e das ajudas 
financeiras recebidas nos últimos anos) - deveria bastar para 
fazer corar de pudor o nosso legislador. 

Embora algo viciada à partida, pois parece querer retomar um 
documento em tempos proposto pela Ordem dos Engenheiros 
e já então rejeitado pela OA, a iniciativa do Governo de subme-
ter à apreciação da OA um ante-projecto de um diploma para a 
qualificação profissional exigível aos autores de projectos (vi-
sando claramente a revogação do 73/73) permite alimentar ex-
pectativas. Talvez desta seja de vez ...

No entanto, e sem querer refrear o optimismo, sugeria mode-
ração: teremos consciente o que nos esperará no ‘day after’?

Para além do natural aborrecimento dos nossos ‘colegas’ de-
senhadores e engenheiros, é expectável que de um momento 
para o outro nos venham bater à porta, espera-se, muitos no-
vos clientes. Contudo, a iguaria poder-se-á revelar indigesta, 
pois esses novos clientes virão com recheio de velhos hábitos. E 
não é preciso exercer a profissão há muito tempo para reconhe-
cer haver dois grupos de clientes: os ‘bons’, isto é, os que nos 
procuram de livre vontade, no reconhecimento do importan-
te papel do arquitecto e da sua mais-valia para o processo, e os 

ditos ‘menos bons’, ou seja, aqueles para quem somos um mal 
necessário. Sabemos bem quanto os primeiros nos estimulam 
e quanto os segundos nos inquietam...

Daí, se já hoje, antes da revogação do 73/73, o segundo grupo de 
clientes é claramente maioritário e, quotidianamente, nos des-
gasta, pergunto: teremos estofo para fazer face a um aumento 
desse grupo? 

Ao querer fazer nossos clientes todos aqueles que até agora se 
socorriam de técnicos de outras formações profissionais e éti-
cas, passaremos a lidar com clientes habituados a procedimen-
tos diferentes, muitas vezes adversos às mais elementares re-
gras do bom exercício desta nossa profissão e das suas regras 
deontológicas. Estaremos dispostos a sermos os agentes da ne-
cessária mudança de mentalidades? 

Para atingir qualidade é preciso ter ‘capacidade de rejeitar’. 
Encontrar-se-ão criadas, nas actuais condições do mercado de 
projectos, as condições para tal necessárias? 

Manda o bom senso que a cautela acompanhe o entusiasmo e, 
quando a este se juntar o êxito, que a cautela se faça acompa-
nhar de outras nobres virtudes. Pois se em 1973 nos retiraram 
competências por sermos quantitativamente insuficientes, se-
ria desastroso que um dia nos voltassem a retirá-las por não 
nos termos revelado qualitativamente à altura.

CRISTÓVÃO IkEN 
Presidente do Conselho Regional de Disciplina
(mandato 2002-2004)
in Arquitectos informação, n.º 117, Outubro 2002, p. 5.

Portaria n.º 701-h/2008, de 29 de Julho
INSTRUÇõES PARA A ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE 
OBRAS
(…) No que respeita ao seu conteúdo, a presente portaria dá 
maior importância às exigências e requisitos na elaboração dos 
projectos de obras públicas, mantendo e reforçando o seu ca-
rácter vinculativo para as entidades envolvidas. Decidiu-se, 
assim, consagrar na presente portaria as instruções para a ela-
boração de projectos de obras, tendo o trabalho desenvolvido 
sido norteado, em linhas gerais, pelas seguintes orientações:
a) Actualizar e completar os conceitos e definições;
b) Levar em consideração as profundas alterações na legislação 
aplicável aos contratos públicos desencadeada pelo novo Códi-
go dos Contratos Públicos;
c) Eliminar todos os procedimentos de cálculo e de avaliação de 
honorários, incompatíveis com a actual economia de mercado;
d) Aperfeiçoar e desenvolver os requisitos mínimos exigidos 
em cada fase do projecto;
e) Completar e actualizar as especificações de projecto defini-
das para cada tipo de obra;
f) Atribuir maior responsabilização aos autores do projecto;
g) Ajustar as fases de projecto aos actuais conceitos de gestão 
na execução das obras;
h) Introduzir maior rigor nas estimativas orçamentais elabo-
radas nas diferentes fases do projecto.
Artigo 80.º - Projecto de Execução
São elementos especiais do Projecto de execução:
(…) o) Tratamento arquitectónico. (…)

Lei 31/2009, de 3 de Julho 
+ Portaria 1379/2009, de 30 de Outubro
REGIME JURíDICO qUE ESTABELECE A qUALIfICAÇÃO 
PROfISSIONAL EXIGíVEL AOS TéCNICOS RESPONSáVEIS 
PELA ELABORAÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE PROJECTOS, PELA 
fISCALIzAÇÃO DE OBRAS E PELA DIRECÇÃO DE OBRA
+
qUALIfICAÇõES ESPECífICAS PROfISSIONAIS MíNIMAS 
EXIGíVEIS AOS TéCNICOS RESPONSáVEIS PELA 
ELABORAÇÃO DE PROJECTOS, PELA DIRECÇÃO DE 
OBRAS E PELA fISCALIzAÇÃO DE OBRAS
(…) A nova lei tem um âmbito material de aplicação bem mais 
extenso que o Decreto 73/73; se este cuidava da qualificação 
técnica dos autores de projectos de determinadas obras, o novo 
regime vem dispor também sobre fiscalização e direcção de 
obras, apreciação, contratação e coordenação de projectos.
(…) O arquitecto, no seu mister, é, de futuro, associado com 
maior responsabilidade a tarefas fundamentais do Estado, das 
Regiões Autónomas e das autarquias locais, como sejam as de:
a) prover ao direito a uma «habitação de dimensão adequada, 
em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade 
pessoal e a privacidade familiar» (n.º 1 do artigo 65.º da Cons-
tituição da República Portuguesa); 

b) orientar «uma correcta localização das actividades, um 
equilibrado desenvolvimento socioeconómico e a valorização 
da paisagem» (alínea b) do n.º 2 do artigo 66.º da Constituição 
da República Portuguesa); 
c) promover «a qualidade ambiental das povoações e da vida 
urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protec-
ção das zonas históricas» (alínea e) do n.º 2 do artigo 66.º da 
Constituição da República Portuguesa); 
d) promover «a salvaguarda e a valorização do património cul-
tural, tornando-o elemento vivificador da identidade cultural 
comum» (alínea c) do n.º 2 do artigo 78.º da Constituição da 
República Portuguesa).

(…) Ao revogar expressamente o Decreto n.º 73/73 e ao deter-
minar um novo quadro de qualificação profissional para a ela-
boração e subscrição de projectos, para a apreciação de pro-
jectos e para direcção e fiscalização de obras, a Lei n.º 31/2009 
consagra a arquitectura para arquitectos e abre-lhes um novo 
ciclo de exigência, de responsabilidade e de oportunidades. (…)

JOÃO BELO RODEIA
“Prefácio” in Menéres Pimentel, Gonçalo - Sobre o Regime 
Jurídico … Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho 
- Portaria n.º 1379/2009, de 30 de Outubro. Colecção Cadernos 
Profissão. Lisboa: Ordem dos Arquitectos, 2009.

(…) A introdução do conceito projecto ordenador clarifica (…) 
o processo de Projecto e o papel dos diversos projectos neces-
sários à plena definição e caracterização da obra; esclarece-se 
o papel recíproco dos distintos profissionais/técnicos envolvi-
dos, evitando constrangimentos ou desencontros que poderi-
am pôr em causa a eficácia do projecto.
Por assim ser, resulta ser esta a melhor forma de defender o in-
teresse público, não apenas porque se defende e se potencia a 
eficácia do processo de projecto (nomeadamente em concep-
ção, responsabilidade, qualidade, tempo e custos) e da obra 
consequente, mas também porque se assegura que qualquer 
projecto cumpre escrupulosamente a função específica e ga-
rante a expectável qualidade da respectiva obra, nomeadamen-
te quando é de arquitectura, garantindo os direitos do futuro 
utilizador/consumidor e contribuindo para um melhor ambi-
ente construído em Portugal.

GONÇALO MENéRES PIMENTEL
Novembro 2009
op. cit.



20.21

73/73 (!)

Está lá fora o

REfLEXÃO e crítica

(…)  O crescimento exponencial da classe dos arquitectos 
(dos cerca de 862, em 1973, para os 11 mil de hoje), se 
representa, por um lado, a nossa “força”, a capacidade 

de dialogarmos e sermos ouvidos, de influenciarmos, de exigirmos 
atenção, de modificarmos criativamente o “real”, representa tam-
bém a nossa fraqueza, a consciência que temos do risco ou da possi-
bilidade do aumento proporcional de outras duvidosas qualidades, 
do desleixo, do acriticismo, da incompetência ou da vulgaridade.
A Ordem, a ideia da Ordem, surgiu no tempo certo, tendo como 
objectivo “moralizar” as relações, dignificá-las, fazer-se por-
ta-voz e entidade reguladora de uma exigência (de rigor, de tra-

(…) A edificabilidade é hoje um valor finito e quantificá-
vel, os planos de ordenamento do território definem 
a quantidade de metros quadrados disponíveis para 

construir em todo o território português. Este facto fará em breve 
do exercício da arquitectura (em qualquer intervenção e indepen-
dentemente da sua escala) um exercício selectivo. Torna-se neces-
sário que quem projecta seja consciente que o acto de projectar é 
também um exercício de crítica e de consciência cívica.
A revogação do 73/73 é, ao mesmo tempo, promissora e preocu-
pante. Se, por um lado, vemos reconhecida a especificidade da 
profissão, e a possibilidade de sermos responsáveis pelas con-
dições do seu exercício, somos também confrontados com a evi-
dente insuficiência da nossa preparação para o fazer. Parece-me 
evidente a existência de um no man’s land no espaço que corres-
ponde à discussão e responsabilização pelas consequências que 
as decisões que o projecto assume quanto ao seu carácter, uso, 
articulação com outros edifícios e com o espaço entre eles, o ter-
ritório, a paisagem, o tempo. Vejo ainda os arquitectos descon-
fiados perante a crítica de arquitectura e esta demasiado embre-
nhada na identificação dos seus momentos singulares.
É o universo da reflexão e crítica, tão negligenciado pela disci-
plina, que se torna fundamental proteger e desenvolver.
(…) O que observamos hoje é uma enorme exponenciação do nú-

balho, de qualidade, de acerto ético), comprometendo a inteira 
classe dos arquitectos com o “real social”, a partir de dentro, 
emanados de si próprios.
A Ordem - o que quisermos que os seus órgãos sociais sejam e deci-
dam, o mandato que lhe dermos - terá de ser, então, a entidade prin-
cipal no diálogo que se vier a fazer com o poder político e com os ou-
tros agentes, para o estabelecimento do que entendermos dever ser 
uma regulação eficaz e socialmente útil dos actos de arquitectura.

MANUEL GRAÇA DIAS
“Editorial” in JA, n.º 215, Abril, Maio, Junho 2004, p. 3.

mero de arquitectos, agora incompatível com a escala da situa-
ção anterior, transformada em mercado de trabalho. É pertinente 
pensarmos um espaço que garanta condições de reflexão e de di-
vulgação que nos permita assegurar a competência da arquitec-
tura que se pratica, e que não se limite às instituições académicas. 
Não me parece, no entanto, que esse papel caiba à Ordem.
A Ordem dos Arquitectos não deve correr o risco de, por um lado, 
defender os interesses dos seus  associados num sentido corpora-
tivo e, por outro, desenvolver critérios de qualidade que, em seu 
nome, constituam factores de diferenciação entre os membros. 
Este papel devera ser desempenhado por uma instituição inde-
pendente, uma instituição que faça a ponte entre a Ordem e o Es-
tado, que desenvolva mecanismos de recolha de análise crítica e de 
intervenção social e institucional, de apoio a iniciativas dos asso-
ciados, mas que possibilite também a intervenção de gente exteri-
or ao âmbito profissional estrito, gente que possa contribuir para 
o alargamento e qualificação da discussão. (…)

BRUNO BALDAIA
“Ground zero” in JA, n.º 215, Abril, Maio, Junho 2004, pp. 66-67.

“Ano zero”
PaRa a aRQUitEctURa

portuguesa

O FiM
do bode
expiatório

(…) A questão (…) deve mobilizar-se hoje numa 
reivindicação mais inclusiva, isto é, que não se 
perca em causas corporativas. Significativa-

mente, a aceitação política e pública da obsolescência do De-
creto coloca o ênfase, de novo, no domínio da responsabilidade 
social da arquitectura, o que torna esta decisão facto relevante 
face aos tempos que se atravessam. Torna também mais claro 
que a apologia da revogação não se esgota nos tais ensejos cor-
porativos que possam garantir a exclusividade de um mercado 
de trabalho que se via comprometido perante a concorrência 
(desigual) de outros sectores. Logo, a razão do “maior número” 
rapidamente se rarefaz na mesquinhez da argumentação que 
a suporta. Em absoluto, não é porque há mais arquitectos em 
Portugal que a revogação da lei se percebe urgente; mas porque 
a sociedade civil manifesta a sua disponibilidade em crer que 
profissionais habilitados proporcionarão um melhor ambien-
te construído. Trata-se assim de uma visão futurante. O movi-
mento faz-se, agora, de fora para dentro.
Ao transferir-se para a “arquitectura” projectada por arqui-
tectos todas as expectativas, assinala-se ainda uma espécie de 
“ano zero” para a arquitectura portuguesa. Não se trata exac-
tamente de uma condição desejável, mas aquela que é possí-
vel. Reside, talvez, na ausência de uma cultura arquitectónica 
fortemente enraizada na sociedade - que ultrapasse o círculo 
restrito dos arquitectos, situando-se num domínio público - 
o indício que (ainda) valida a revogação. Persiste, contudo, um 
lapso: o incómodo sentido pelos arquitectos portugueses pe-
rante a sua própria (in)capacidade de transmitirem essa mes-
ma cultura para lá do seu mundo, cumprindo o objectivo uni-
versal da disciplina.
Este constrangimento torna-se mais visível ainda quando a 
própria prática não consegue garantir índices passivos de qua-
lidade, produzindo uma certa desorientação fora do quadro 
profissional. (…)

ANA VAz MILHEIRO
O último a sair do breu, acende a luz
in JA, n.º 215, Abril, Maio, Junho 2004, pp. 72-75.

(…) A morte do 73/73 não é a solução mas sim o me-
lhor pretexto para repensar algumas das falhas 
da classe e das suas consequências práticas. O fim 

desse grande bode expiatório vem aumentar o poder dos arqui-
tectos mas também responsabilizá-los. O sucesso efectivo da-
quele que deverá ser o grande objectivo da revogação - a quali-
ficação do ambiente construído - depende necessariamente de:
– uma sólida formação técnica dos arquitectos, de modo a ga-
rantir maior qualidade da construção “anónima”, através do 
controlo real dos processos de projecto e obra;
– a compreensão dos limites que o contexto cultural, industrial 
e económico impõem à arquitectura portuguesa e o olhar crí-
tico sobre outras realidades, como forma de alcançar sínteses 
alargadas e aplicáveis à situação nacional;
– a valorização do mérito e da ética - os arquitectos têm de, 
através da sua acção e conduta, merecer a confiança técnica e 
ética que neles é depositada (por exemplo, não continuando a 
vender o nome a outros técnicos impedidos de licenciar projec-
tos de arquitectura).
Com isto pretende-se alcançar o reconhecimento da classe pe-
rante a sociedade, não como instrumento de uma elite cultural 
e social que tem, e quer ter, acesso aos arquitectos, mas como 
profissão útil e essencial para a qualificação do ambiente cons-
truído e para a melhoria da qualidade de vida do cidadão co-
mum.

JOÃO GUILHERME APPLETON
A pretexto de revogação de um decreto
in JA, n.º 215, Abril, Maio, Junho 2004, pp. 70-71.



22.23

Resolução

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 
do artigo 166.º da Constituição, o seguinte:
I - Em 8 de Abril de 2003 a Comissão de Obras Pú-
blicas, Transportes e Comunicação aprovou por una-

nimidade as conclusões e o parecer do relatório final sobre a 
Petição n.º 22/IX/ (1.ª) (Direito à arquitectura e revogação do 
decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro), elaborado pela Sr.ª De-
putada Isabel Gonçalves. Entre essas conclusões, figuram as 
que seguidamente se transcrevem: 

1. O objecto da petição em causa tem fundamento e a sua 
concretização trará benefícios para a qualidade de vida de 
cada cidadão e da sua comunidade;

2. O Direito à Arquitectura é uma consequência lógica dos 
direitos à habitação e urbanismo e ao ambiente e quali-
dade de vida, consagrados na Constituição da República 
Portuguesa;

3. A manutenção do regime transitório consagrado pelo de-
creto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro, implica a existência de 
uma incoerência técnico-profissional e jurídica, com uma 
demissão do Estado no que respeita à regulação do sector 
da construção e da qualidade arquitectónica, para a pro-
tecção do ambiente e do património, impedindo o exercí-
cio da profissão de arquitecto num ambiente de concor-
rência legal;

4. A manutenção deste decreto é incompatível com a Direc-
tiva n.º 85/834/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1985, 
e com o Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho, comprome-
tendo a coerência de todo o sistema, sendo urgente um 
novo regime de qualificação profissional no domínio da 
construção, para a regulação de um sector de actividade de 
importância vital para o País;

5. Importa, por último, reflectir também sobre a posição dos 
profissionais com outras qualificações, que, actualmente 
salvaguardados pelo decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro, 
podem subscrever projectos de arquitectura, a quem deve 
ser conferido um tempo de adaptação e a possibilidade de 
serem reencaminhados para as tarefas que, de acordo com 
as respectivas qualificações, estão materialmente aptos a 
desempenhar;

6. Não havendo direitos adquiridos, nem expectativas legí-
timas a proteger, deverá, no entanto, recomendar-se que 
seja definido um período razoável de transição, para reen-
caminhamento dos profissionais reconhecidos pelo De-
creto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro.

- Tendo presentes estas conclusões, a Assembleia da República 
recomenda ao Governo que as tenha em devida consideração e 
tome as medidas adequadas à sua concretização.

Aprovada em 22 de Maio de 2003
O Presidente da Assembleia da República, João Bosco Mota 
Amaral.

n.º 52/2003
Direito à arquitectura 
- Revogação do Decreto n.º 73/73, de 28 de Fevereiro

DA ASSEMBLEIA DA REPúBLICA

 - A ESTRATéGIA SEGUIDA

É em 2002 que a Ordem dos Arquitectos (OA) define, como 
absolutamente prioritária e em defesa do Direito da Ar-
quitectura, reservado aos seus profissionais na concep-

ção e aberto a todos os cidadãos no usufruto, a revogação do 
Decreto 73/73. Um processo muito moroso que parece estar a 
sofrer um revés na redacção dada na proposta de lei que altera a 
Lei n.º 31/2009, em 2014.

1
De forma concertada, envolvendo todos os órgãos da Ordem 
dos Arquitectos (OA) e a sociedade civil, o processo foi desen-
cadeado em 2002, com a contratação do Professor Diogo Frei-
tas do Amaral que fundamentou a elaboração de um projecto de 
lei de revogação parcial do Decreto 73/73. 
A estratégia definida pela OA tomou a forma de uma “petição” 
– Direito à Arquitectura (Revogação do decreto 73/73) –, para a 
qual foram recolhidas 54 678 assinaturas, entregue na Assem-
bleia da República em Dezembro daquele ano.

(...) É a primeira vez que uma matéria de regulação pro-
fissional foi submetida a petição popular, procurando 
alargar o debate para fora das fronteiras corporativas. 
É de um verdadeiro direito à Arquitectura que se trata. 
Todas as tentativas anteriores de revogar o Decreto n.º 
73/73 esbarraram com interesses de grupos ou classes 
profissionais que invocavam alegados direitos adquiri-
dos para manter um regime transitório obsoleto e in-
compatível com o quadro legal definido por directivas 
comunitárias e por legislação portuguesa em vigor. (...) 

Helena Roseta
19 de Maio 2003

A Resolução da Assembleia da República (AR) 53/2003, de 22 
de Maio, conclui com uma recomendação ao Governo para que 
tome as medidas adequadas tendo em consideração as conclu-
sões do parecer elaborado pela Deputada Isabel Gonçalves, que 
refere que “o objecto da petição em causa tem fundamento e a 
sua concretização trará benefícios para a qualidade de vida de 
cada cidadão e da sua comunidade”; “o direito à arquitectura é 
uma consequência lógica dos direitos à habitação e urbanismo 
e ao ambiente e qualidade de vida, consagrados na Constitui-
ção da República Portuguesa”; “a manutenção do regime tran-
sitório consagrado pelo Decreto n.º 73/73 implica a existência 
de uma incoerência técnico-profissional e jurídica, com uma 
demissão do Estado no que respeita à regulação do sector da 
construção e da qualidade arquitectónica, para a protecção do 
ambiente e do património, impedindo o exercício da profissão 
de arquitecto num ambiente de concorrência legal” e que a ma-
nutenção deste decreto compromete “a coerência de todo o sis-
tema, sendo urgente um novo regime de qualificação profissi-
onal no domínio da construção, para a regulação de um sector 
de actividade de importância vital para o País.

sobre
Notas
o processo
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2
Foram, muito provavelmente, razões conjunturais, de reorien-
tação política da governação do País, que não permitiram que 
fossem tomadas as medidas adequadas. 
A OA redefine então a sua estratégia e inaugura - em todas as 
acepções - o processo de uma iniciativa legislativa de cidadãos 
em 2004. A nova recolha de assinaturas é iniciada em Outubro 
de 2004 e a iniciativa de cidadãos dá entrada na AR em Novem-
bro de 2005, com mais de 35 000 subscritores, sendo admitida 
no final desse ano. 

Em Maio de 2006 a AR aprova na generalidade e por unanimi-
dade o Projecto de Lei sobre Arquitectura: um Direito dos Ci-
dadãos, um Acto Próprio dos Arquitectos (revogação parcial do 
Decreto-lei 73/73, de 28 de Fevereiro) da iniciativa de cidadãos, 
registado com o n.º 183/X. Em Novembro do mesmo ano, o Go-
verno apresenta um anteprojecto de diploma - Proposta de re-
visão do decreto n.º 73/37, com redacção dada pelo IMOPPI.

Dentro em breve, em virtude de uma iniciativa de cida-
dãos da qual sou signatário, a Assembleia da República 
discutirá a revogação parcial do Decreto-Lei 73/73 no 
que diz respeito à prática profissional da arquitectura. 
Este decreto de 1973, que no seu preâmbulo se identifi-
ca como provisório, procurava entre outras coisas col-
matar a existência de poucos arquitectos, permitindo 
a qualquer cidadão a assinatura de projectos de arqui-
tectura. A lei, que na altura se pretendia qualificadora 
num país com escassas centenas de arquitectos, trans-
formou-se num absurdo, quando a respectiva ordem 
profissional ameaça superar os catorze mil associados.
A aprovação deste diploma de revogação parcial e do re-
conhecimento que a prática profissional da arquitectu-
ra tem uma especificidade para a qual é necessária uma 
formação específica, é o passo mais importante para a 
geração da qual faço parte.
A geração que teve as mais altas classificações do ensi-
no secundário, que entretanto concluiu a universidade, 
e que se confronta diariamente com este mercado ne-
gro de trabalho, não pode ficar mais à espera.
A CONDIÇÃO DO JOVEM ARQUITECTO ou UMA 
GERAÇÃO SEM CONDIÇÃO

Tiago Mota Saraiva
(autor do blog: http://www.rb02.blogspot.com) 

in Público, 15 de Abril 2006, pág. 26

3 
Estão “em cima da mesa” duas propostas: a iniciativa legislati-
va de cidadãos e a proposta do Governo aprovada em Janeiro de 
2007 que dá entrada na AR em Fevereiro e toma a designação 
de Proposta de Lei 116/X/2, a qual revogaria globalmente o De-
creto 73/73, regulando a qualificação profissional dos técnicos 
responsáveis por elaborar e subscrever projectos, pela fiscali-
zação de obras e sua direcção.

O projecto de Lei n.º 183/X encontra-se na Comissão de Traba-
lho e Segurança Social. 
A proposta de Lei n.º 116/X/2 encontra-se na Comissão de 
Obras Públicas, Transportes e Comunicações para a especia-
lidade. 

A OA congratula-se porque o “diploma agora aprovado assume 
a forma de proposta de lei, o que significa que terá de ser apre-
ciado pelo Parlamento, em conjunto com o projecto de lei nº 
183/X “Arquitectura, um acto próprio dos Arquitectos, um di-
reito dos cidadãos”, resultante da primeira iniciativa legislativa 
de cidadãos realizada em Portugal. (…) A Ordem dos Arquitec-
tos continuará a lutar pelo cumprimento da exigência consti-
tucional que comete ao Estado e às autarquias o dever de ze-
lar pela qualidade arquitectónica e pelos valores patrimoniais e 
paisagísticos do nosso território. E tudo faremos para garantir 
aos cidadãos que podem confiar nos arquitectos portugueses. 
Saberemos estar à altura das nossas responsabilidades no novo 
regime legal, pelo qual nos batemos há tantos anos.” 
Em Julho de 2007, os arquitectos Álvaro Siza, Eduardo Sou-
to de Moura, Alcino Soutinho e Paula Santos, acompanhados 
por Helena Roseta e João Pedro Serôdio (Presidente do Conse-
lho Directivo Regional do Norte), reúnem com o Secretário de 
Estado Adjunto, das Obras Públicas e das Comunicações, Dr. 
Paulo Campos, a quem apresentaram as razões da discordân-
cia profunda dos arquitectos face ao actual articulado da pro-
posta de lei n.º 116/X.

Um comunicado da OA emitido a 23 de Julho lamenta: “Com-
pleta-se mais um ano parlamentar sem que a Assembleia da 
República tenha dado seguimento ao projecto de lei n.º 183/X, 
"Arquitectura: um direito dos cidadãos, um acto próprio dos 
Arquitectos". A Ordem dos Arquitectos manifesta a sua imen-
sa preocupação com o atraso na revogação do decreto 73/73 e 
com a redacção da proposta de lei n.º 116/X, apresentada pelo 
Governo.” 

apelo

A manutenção do regime transitório do decreto 73/73 é 
uma aberração que ofende o direito de todos os cida-
dãos à qualidade arquitectónica. A própria Assembleia 

da República o reconheceu, ao aprovar por unanimidade a Re-
solução n.º 52/2003, na sequência da petição lançada pela Or-
dem dos Arquitectos e subscrita por 55.000 cidadãos. 
Mas então por que razão é que o famigerado decreto não foi já 
revogado? De que se está à espera? Ao que parece, e segundo 
o Ministro Carmona Rodrigues esclareceu no nosso Congres-
so, “o assunto estava em cima da mesa.” Mas o poder político 
tem sido incapaz de arbitrar as posições e interesses divergen-
tes que é necessário arbitrar.
A moção de orientação global aprovada no Congresso de Gui-
marães explicitava claramente o que os arquitectos esperam 
do novo diploma que deverá regular a qualificação profissional 
exigível aos autores de projecto.
Com base nestes pressupostos, desenvolvemos conversações 
com a Ordem dos Engenheiros, a Associação Portuguesa dos 
Arquitectos Paisagistas e a Associação Nacional dos Engenhei-
ros Técnicos, a fim de procurar a maior convergência possível. 
Há dois pontos dos quais nunca prescindimos: que a regula-
ção da qualificação profissional seja feita numa perspectiva 
de qualidade e exigência para todo o processo construtivo, de 
que somos parte; e que cada profissão se exerça no seu domínio 
próprio, cabendo aos arquitectos, como é óbvio, o domínio da 
arquitectura. Parecem princípios simples, relativamente con-
sensuais, que deveriam ter o acordo de todos. Acontece que as-
sim não é. A vigência, durante mais de 30 anos, de uma total 
desregulação criou hábitos e distorções de mercado às quais é 
necessário fazer frente. E é isso que tem de ser exigido do poder 
legislativo: capacidade de enfrentar a disparidade de interes-
ses, procurando o bem comum.
As conversações com a Ordem dos Engenheiros, iniciadas sob a 
égide do Eng.º Sousa Soares, foram retomadas após a eleição do 
actual Bastonário, Eng.º Fernando Santo. Já tínhamos adqui-
rido um patamar de grande consenso na necessidade de sepa-
rar águas, de devolver a arquitectura aos arquitectos e de man-

ter níveis elevados de exigência profissional. Ficou claro que 
não devemos tratar apenas da elaboração dos projectos, mas 
sim analisar a responsabilidade profissional ao longo de todo 
o processo que vai do projecto à execução, incorporando toda a 
legislação saída nos últimos anos nessa matéria. 
Há margem para levar mais longe as negociações inter-pro-
fissionais. Devemos procurar um consenso alargado, mas sem 
esquecer que a função de arbitragem final cabe ao poder legis-
lativo e não às associações profissionais envolvidas. E sem per-
der de vista a reserva de função dos actos próprios do arquitec-
to estabelecida no art.º 42º do nosso Estatuto. Entendemos que 
é numa perspectiva colaborativa e não corporativa, que o pro-
cesso deve ser levado ao seu termo. Mas não aceitaremos que o 
poder político se demita das suas responsabilidades. 
A abertura ao processo de negociações inter-profissionais para 
regular as fronteiras e responsabilidades dos autores de pro-
jecto não pode significar que se protele indefinidamente a re-
vogação do decreto 73/73 no que respeita à Arquitectura. Mais 
de um ano depois da votação unânime do parlamento sem 
qualquer decisão governamental nesta área, entendemos que 
chegou a altura de tomarmos de novo a iniciativa. Assim, pro-
pusemos à Assembleia Geral, reunida em Maio, que nos man-
datasse para duas acções:
Recolha de 35.000 assinaturas para levar ao Parlamento uma ini-
ciativa popular de revogação parcial do decreto 73/73 no que res-
peita à Arquitectura, sem prejuízo das negociações interprofissio-
nais para a elaboração do novo diploma sobre autores de projectos
Apresentação de uma queixa em Bruxelas por violação conti-
nuada, pelo Estado Português, da directiva 85/368/CEE, pela 
manutenção do regime transitório do decreto 73/73 no que res-
peita à Arquitectura.

Esta é razão deste apelo. Não podemos desistir deste comba-
te. Vamos, de novo, mobilizar-nos, pelo Direito à Arquitectura.

HELENA ROSETA
in boletim Arquitectos informação, n.º 140,  Setembro 2004, p. 5.
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