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Porque se abre agora um processo de revisão estatutária? 
Seis anos depois da conquista histórica do estatuto de as-
sociação pública há que constatar os progressos regista-

dos pela profissão de arquitecto. Mas também que a maioridade 
que então nos foi reconhecida é “vigiada”. Muitas portas que o 
novo estatuto entreabriu para uma profissão mais forte fecha-
ram-se de novo. É preciso voltar a mudar, porque à nossa volta 
tudo está a mudar muito rapidamente e a profissão só pode am-
pliar o seu território numa postura dinâmica, ofensiva.
Se as outras ordens têm poder para proteger o título profissio-
nal e regulamentar as respectivas profissões nós não devemos 
ter também? Porque é que a autonomia universitária torna im-
prescindível a clara separação entre títulos académicos e títu-
los profissionais? O que é que a credenciarão profissional tem 
que ver com o fim das inscrições nas Câmaras Municipais ou 
com a necessidade de estágios de profissionalização? Porque é 
que o exercício na Administração Pública não é suficientemen-
te enquadrado pela AAP? O que são sociedades de profissionais 
ou como pode uma Associação de pessoas singulares vincular 
pessoas colectivas? Como garantir que o Urbanismo permane-
ça como área de actividade do arquitecto? Deverá haver espe-

cialidades ou especializações? Deontologia comum europeia 
implica harmonização de responsabilidades?
Estas e muitas outras questões podem encontrar resposta na 
revisão estatutária. O que está em causa é uma nova estratégia 
para a profissão. (…)

Pedro Brandão
Presidente do Conselho Directivo Nacional
in boletim Arquitectos informação, n.º 12, Março 94, p. 1.

(…) O reforço das capacidades e competências da AAP, que se 
pretende obter com o novo estatuto, será desde já prossegui-
do através de uma coordenação e cooperação entre os órgãos 
sociais, através da rentabilização dos recursos investidos nas 
novas sedes, preparando a oferta de mais serviços aos associa-
dos e promovendo a maior participação destes nas iniciativas 
da AAP. (…)
Boletim Arquitectos informAção, n.º 12, março 
94, P. 1.
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1. mandato do Congresso
Entre as conclusões do 6.º Congresso consta referência 
explícita à necessidade de iniciar um processo de refle-

xão “sobre as atribuições, competências, organização da AAP 
e regulamento da profissão” tendo por base a Moção de Orien-
tação aprovada, que refere explicitamente diversos aspectos da 
insuficiente caracterização das responsabilidades da AAP e vá-
rias indefinições sobre as responsabilidades da profissão. (…)

2. atriBuições e autonomia
(…) [No estatuto] Ao contrário das restantes associações públi-
cas, estão insuficientemente definidas as responsabilidades da 
AAP:
•	 na atribuição do título profissional;
•	 na credenciarão dos arquitectos;
•	 na fixação das condições de acesso à profissão;
•	 na regulamentação da actividade profissional;
•	 no registo das sociedades comerciais;
•	 na certificação dos trabalhos, no registo dos currículos, na 

salvaguarda das autorias, etc.

3. título Profissional
Alguns factos recentes convergem para a oportunidade da re-
visão estatutária. A criação de novos cursos de arquitectura, de 
novas licenciaturas em faculdades de arquitectura e de licen-
ciaturas afins da arquitectura (nomeadamente no domínio do 
Planeamento e Ambiente) noutras faculdades e ainda a própria 
explosão do número de licenciados, impõe a separação entre a 

noção de título académico (licenciado) e a noção de título pro-
fissional (arquitecto). Deverá passar a figurar nas competên-
cias da AAP a atribuição e protecção do título profissional. O 
acesso á profissão, nos termos das recomendações europeias, 
poderá passar a exigir um estágio de profissionalização, sob 
a responsabilidade da AAP. A proposta de revisão estabele-
ce nova redacção para a admissão dos membros e prevê tam-
bém os órgãos próprios para a regulação e para a tramitação 
do acesso.

4. regulamentação e deontologia
Convergente com os objectivos e tendências de diversifica-
ção é também o alargamento constante das esferas de actua-
ção do arquitecto na sociedade e dos diferentes perfis e formas 
de exercício profissional, requerendo uma fórmula estatutária 
que não seja rígida e não obrigue a constantes revisões. A ideia 
da versatilidade da acção regulamentar da AAP é particular-
mente notória no domínio deontológico, domínio para o qual 
existe um código de princípios europeus, que há vantagens em 
adoptar no nosso país permitindo uma actualização fácil. As 
refiras de conduta e sua discussão permanente serão uma base 
da formação ética do arquitecto aplicável à diversidade cres-
cente do exercício profissional.

5. amPliação do CamPo do exerCíCio e “aCtos PróPrios”
Propõe-se uma nova definição de “actos próprios da profissão 
de arquitecto” para dar um enquadramento amplo mais rigo-
roso às actividades profissionais. Alargar o campo de activida-
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de do arquitecto exige que se ultrapasse a definição do actual 
Estatuto que só menciona a concepção dos edifícios. É conve-
niente admitir as especialidades, com o âmbito que a cada mo-
mento a AAP vier a definir. Por isso a proposta cria os mecanis-
mos e define os princípios que permitirão a avaliação oportuna 
dos casos concretos, o seu enquadramento e regulamentação 
pela AAP. Também os modos de exercício passam a ser defini-
dos (por conta própria, funcionários, assalariados, sociedade) 
cabendo à AAP o seu registo e regulamentação, considerando 
que hoje a noção de profissão liberal não se limita ao exercício 
por conta própria.

6. estrutura orgâniCa mais forte
Decorrente dos pressupostos referidos, há necessidade de ree-
quacionar a estrutura orgânica da AAP, reforçando-a e tor-
nando-a adaptada às novas funções e responsabilidades de 
uma associação pública mais operacional, mais presente no 
território e com maior participação, o que exige que as respon-
sabilidades dos diferentes órgãos sejam bem definidas e com-
patibilizadas. As principais alterações são:
novos órgãos (admissão e disciplina) a nível nacional e regional
nova configuração e atribuições do Conselho de Delegados
criação de estruturas descentralizadas como órgãos sociais
(…)

adaptado de “Revisão estatutária - proposta preliminar”
in boletim Arquitectos informação, n.º 14, Maio 94, pp. 5-8.

(…) A necessidade de revisão dos estatutos (…) responde 
à existência de três movimentos convergentes. Em 
primeiro lugar, o balanço da experiência durante a 

qual se evidenciaram insuficiências, não só pelo facto de nos te-
rem sido negadas competências conferidas às outras ordens pro-
fissionais (tal como a atribuição do título profissional e a regula-
mentação da actividade profissional) mas também da estrutura 
orgânica da AAP necessitar de um fortalecimento. Em segundo 
lugar, a harmonização da profissão a nível europeu com a defi-
nição de padrões comuns em relação, por exemplo, às condições 
de acesso à profissão (formação de base, estágios) e à deontologia 
profissional (princípios éticos comuns). Por fim, o enquadramen-
to correcto das actividades profissionais do arquitecto na AAP 
face ao necessário alargamento do campo profissional, por exem-
plo, no domínio do urbanismo. Existindo uma diversidade dos 
padrões de formação e com a autonomia universitária, hoje é pre-
ciso um esclarecimento da relação entre a formação e a profissão.
(…) Qual é a questão central?, perguntam, quando defendo a 
consagração do novo estatuto. Existem duas respostas. A do 
conteúdo obriga-me a explicar porque é que com o novo esta-
tuto teremos condições para tornar possível um futuro melhor 
na nossa profissão. Ora, um projecto com futuro para a profis-
são de arquitecto só é sério e credível se assentar nos princípios 
da Responsabilidade Profissional e Associativa: uma profissão 
mais forte e uma associação mais forte, para melhor defender 
a arquitectura no nosso país. A resposta da forma lembra que 
poderemos optar pela designação de Ordem. E como as for-
mas também transportam conteúdos, a imagem que a socie-
dade tem da nossa profissão e da sua organização representati-
va é importante: queremos tornar claro que a nossa associação 
profissional responde publicamente pelo desempenho de uma 
função social com elevadas responsabilidades. (…)

Pedro Brandão
Presidente do Conselho Directivo Nacional
in boletim Arquitectos informação, n.º 22, Janeiro 95, p. 1.

(…) Convocada pelo Presidente da Mesa [da Assembleia Geral], 
Vasco Morais Soares, esta Comissão [de Redacção] é consti-
tuída por Alcino Soutinho, Duarte Nuno Simões, João Santos 
Jorge, José Silva Carvalho, Luís Vassalo Rosa, Manuel Correia 
Fernandes, Manuel Moreira, Pedro Brandão, Vasco Massapina, 
Vasco Morais Soares e Waldemar de Sá. (…)
in Boletim Arquitectos informAção, n.º 21, 
dezemBro 94, P. 8.

É conveniente 
admitir 
as especialidades, 
com o âmbito 
que a cada 
momento 
a AAP vier 
a definir.

Vamosvotar
PORQUÊ?
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algumas

garantias
Como se cria uma especialidade?

A definição de especialidades restringe-as ao domínio 
da arquitectura (que é definida no artigo 35.º como re-

portado à edificação, ao urbanismo e à concepção do quadro 
espacial da vida da população). Os actos próprios da profissão 
são ainda descritos como reportados ao domínio da arquitec-
tura e envolvendo as capacidades e conhecimentos descritos em 
Directivas europeias, implicando uma responsabilidade públi-
ca e social. Esta definição afasta áreas exteriores à arquitectura 
mas admite claramente o urbanismo. O mecanismo concreto 
previsto para a criação de uma especialidade é altamente con-
trolado pelos associados, cabendo-lhes a decisão final, em As-
sembleia Geral.

são garantidas à aaP novas competências nos concursos de ar-
quitectura, para atribuir o título de arquitecto, realizar está-
gios, etc., e através de que órgãos?
O artigo 3.º, n.º 1, descreve estas e outras atribuições da AAP. 
Note-se, no entanto, que à AAP deve competir regulamentar 
estágios e não obrigatoriamente realizá-los. Os órgãos que fi-
cam ligados a estas competências serão: o Conselho Nacional 
de Admissão que elabora o regulamento a ser aprovado pelo 
Conselho Nacional de Delegados. O Conselho Regional de Ad-
missão propõe a admissão do candidato e o Conselho Directi-
vo Nacional efectua o registo e autoriza o uso do título de ar-
quitecto.

Por que razão só é considerado incompatível o exercício dos 
cargos de presidente ou vereador municipal com o exercício da 
profissão de arquitecto?
No artigo 38.º, n.º 1, consideram-se cargos incompatíveis com 
o exercício da profissão, além de todos os membros de gabine-
te dos titulares do Governo (chefe de gabinete, adjuntos, asses-
sores), o director geral, o sub-director geral e equiparados e o 
presidente e vereador de câmara municipal no próprio muni-
cípio. São situações que no actual estatuto não estão conside-
radas. No artigo 38.º, n.º 2, prevê-se que no Regulamento de 
Deontologia - instrumento a aprovar após a revisão e a actua-

lizar regularmente - possam sempre ser introduzidas outras 
incompatibilidades (com a vantagem disso poder ser adaptado 
a todo o momento em função da experiência), nomeadamen-
te dos modos de exercício entre si (ver artigo 37.º, quer define 
os modos de exercício). No artigo 12.º estabelecem-se incom-
patibilidades entre os cargos associativos na AAP e as funções 
políticas e outros cargos públicos. No conjunto estas alterações 
significam um quadro de incompatibilidades mais rigoroso 
mas é óbvio que a “moralização dos costumes” não se faz ape-
nas pela revisão estatutária.

Que papel fica reservado ao Congresso na revisão estatutária?
O Congresso pode aprovar Moções de Orientação. Foi o que fez 
o último Congresso (Lisboa, 1992) aprovando uma moção favo-
rável a que se fizesse a revisão estatutária. (…) De acordo com o 
actual estatuto o Congresso não tem qualquer competência em 
matéria de revisão estatutária, matéria que compete à Assem-
bleia Geral, às Assembleias Regionais e ao Conselho de Delega-
dos, nos termos das respectivas competências. (…)

adaptado de “Votar a 23 de Março - dúvidas e respostas”
in boletim Arquitectos informação, n.º 23, Fevereiro 95, p. 5.





8.9

(…) As ordens profissionais são associações públicas 
que, através da delegação de poderes pelo Esta-
do, se ocupam da regulamentação do exercício da 

respectiva profissão, designadamente nos aspectos da forma-
ção, do acesso, da deontologia e da disciplina. Esta delegação 
de poderes assenta, porém, não apenas na defesa estrita do in-
teresse dos profissionais mas também e principalmente na de-
fesa do interesse público.
(…) A Ordem, como responsável única pelo acesso e conduta na 
profissão, terá ela própria uma responsabilidade pública, de tal 
exigência que só é possível com a sua total independência face 
ao Estado, face às escolas de arquitectura, face aos interesses 
particulares de grupos ou indivíduos.

olga Quintanilha
Presidente do Conselho Directivo Nacional 

João Paulo raPagão
Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte 

Jorge farelo Pinto
Presidente do Conselho Directivo Regional do Sul

in boletim Arquitectos informação, n.º 64, Julho 98, p. 12.
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A Ordem
só existirá como uma conquista válida dos arquitectos 
enquanto for capaz de afirmar

deseja
como um bem

direito

que a sociedade

a arquitectura

e ao qual tem



FUNDAMENTAIS
Aspectos

As ordens profissionais constituem um tipo de asso-
ciações públicas, as quais, por devolução do Estado, se 
ocupam da regulamentação do exercício da respectiva 

profissão, designadamente nos seus aspectos deontológicos e 
disciplinares.
O Estado define os parâmetros legais de carácter geral atri-
buindo aos profissionais, no âmbito das suas associações, a 
competência sobre a disciplina e defesa da profissão respectiva.
São atribuições da Ordem dos Arquitectos:

> clarificação do conceito de DOMÍNIO DA ARQUITECTURA
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.

> distinção entre TÍTULO ACADÉMICO e TÍTULO 
PROFISSIONAL
só os arquitectos inscritos na Ordem podem usar o título pro-
fissional de arquitecto e praticar os actos próprios da profis-
são, os quais se consubstanciam em estudos, projectos, planos 
e actividades de consultoria, gestão e direcção de obras, pla-
nificação, coordenação e avaliação, reportadas ao domínio da 
arquitectura.

> reforço da ideia do arquitecto como SERVIDOR DO 
INTERESSE PÚBLICO
o arquitecto no exercício da sua profissão deve actuar de forma 
a que o seu trabalho, como criação artística e técnica, contribua 
para melhorar a qualidade do ambiente e do património cultu-
ral, utilizar os processos e adoptar as soluções capazes de as-
segurar a qualidade da construção, o bem-estar e a segurança 
das pessoas, favorecer a integração social estimulando a par-
ticipação dos cidadãos no debate arquitectónico e no processo 
decisório em tudo o que respeita ao ambiente.

> INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA do arquitecto
na elaboração ou avaliação dos projectos e planos no domínio 
da arquitectura.

> redefinição das REGRAS DE DEONTOLOGIA 
em conformidade com o Código de Ética do Conselho dos Ar-
quitectos da Europa. O arquitecto deve orientar a sua activida-
de profissional de acordo com os princípios do interesse pú-
blico, da isenção, da competência e da boa relação com os seus 
colegas, deve mostrar-se digno das responsabilidades que lhe 
são inerentes. Deve ainda, no exercício da sua profissão, pôr os 
seus conhecimentos e a sua criatividade ao serviço do interes-
se público, mantendo sempre e em quaisquer circunstâncias a 
maior independência e isenção e abster-se de exercer qualquer 
pressão ilegítima sobre a autoridade pública com o objectivo de 
obter benefícios para o seu trabalho.

> verificação das condições de ACESSO À PROFISSÃO
para efeitos de inscrição na Ordem, devem os arquitectos de-
monstrar possuir as capacidades e conhecimentos descritos na 
Directiva comunitária (85/384/CEE) referente ao domínio da 
arquitectura.

> ESTÁGIOS
é atribuição da Ordem a regulamentação dos estágios de pro-
fissionalização por si organizados, bem como participar na sua 
avaliação.

> Obrigatoriedade da CERTIFICAÇÃO
cabe à Ordem como associação pública dos detentores de di-
ploma no domínio da arquitectura, que exerçam a profissão de 
arquitecto, certificar a inscrição dos arquitectos e a respectiva 
efectividade de direitos.

> abertura às ESPECIALIDADES e criação dos colégios 
respectivos
podem ser criadas especialidades no domínio da arquitectura 
sempre que estejam em causa áreas com características técni-
cas e científicas particulares, que assumam importância cul-
tural, social ou económica e impliquem uma especialização do 
conhecimento ou da prática profissional. Cada uma das espe-
cialidades organiza-se em colégio, o qual será constituído por 
todos os membros com essa especialidade.

> REGISTO DA AUTORIA dos trabalhos profissionais.

dr.ª helena sá maChado
adaptação de texto publicado in boletim Arquitectos informação, 
n.º 65, Julho 98, p. 5.

DO NOVO 
ESTATUTO
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O Estatuto da OA está em revisão com o objetivo de se 
adequar à Lei n.º 2/2013, que estabelece o novo regi-
me jurídico das associações profissionais.  Tem sido um 

processo muito demorado, envolvendo todas as ordens e asso-
ciações profissionais credenciadas pelo Governo de Portugal, 
sendo 18 no total.  A OA tem como tutela o Ministério do Am-
biente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE) e par-
tilha apenas com a Ordem dos Biólogos esta dependência.  Por 
um lado, o fato de serem apenas duas ordens envolvidas com o 
MAOTE poderia permitir uma maior rapidez e flexibilidade em 
todo o processo. Mas, pelo contrário, e não só internamente, a 
nível dos órgãos da OA, como ainda na transposição das po-
sições assumidas em consenso pela OA para o MAOTE, con-
siderando também a alteração de legislatura ocorrida desde a 
publicação da lei de bases, o processo de redação do estatuto 
tem-se revelado moroso e, sobretudo, muito exigente em ter-
mos da dedicação por parte da Comissão de Redação do Esta-
tuto (CRE) e de todo o CDN. Refira-se ainda que a assessoria 
jurídica do CDN tem sido essencial em todo este processo. Por 
decisão do CDN, foi integrado no processo o Conselho Nacio-
nal de Delegados (CND), o qual acompanhou ativamente todo 
o processo e o aprovou (embora sem sentido vinculativo), nas 
suas diversas etapas.

O processo de adequação começou no anterior mandato da OA 
após a publicação da lei em Janeiro de 2013.  A estrutura de pro-
posta de Estatuto entretanto desenvolvida e aprovada pelo an-
terior CDN, resulta num documento base datado de Feverei-
ro de 2013 e num aditamento posterior de Julho de 2013, num 
texto consensual com as Secções Regionais do Norte e do Sul.  
Este documento tem sido e é ainda hoje a base do texto que está, 
neste momento, em processo legislativo na Assembleia da Re-
pública.

vai mudar?
Interessa perceber quais as alterações face ao atual estatuto, o 
que muda de fato e o que passa do atual para o futuro Estatuto.

Esta iniciativa legislativa de adequação do estatuto da OA per-
mite a sua revisão e alteração em matérias estruturais para o 
funcionamento orgânico e do dia-a-dia da OA.

Algumas destas alterações decorrem da própria lei, outras da 
vontade da OA.

A alteração mais evidente decorre da possibilidade de revisão 
dos Estatuto, que no atual Estatuto exige uma presença de 50% 
dos membros numa Assembleia Geral (AG).  Atendendo ao nú-
mero de membros efetivos da OA esta exigência é hoje impos-
sível de se cumprir porque exigiria cerca de 9.000 membros 
reunidos em AG.  Embora controlado, a presente exigência es-
tatutária atribui à nova Assembleia de Delegados (AD) o poder 
de alterar o Estatuto em que terá de haver uma maioria qua-
lificada de 2/3.  Refira-se que esta atribuição, que transita da 
AG para a AD decorre do artigo 15.º da Lei n.º 2/2013 que refe-
re claramente o poder deliberativo da AD em quaisquer proje-
tos de alteração dos estatutos e de aprovação de regulamentos.

Esta é talvez uma das alterações mais polémicas e profundas ao 
nosso Estatuto.  A que advém de um reforço de poderes delibe-
rativos, para a AD em prejuízo da AG, de acordo com o articu-
lado da lei de bases, nomeadamente o seu artigo 15.º.  No mes-

A ORDEM
ADeQuAÇão estAtutáriA, Lei 2/2013



mo artigo, onde se enumeram os órgãos mínimos a existirem 
para que as ordens profissionais funcionem e se constituam 
como tal, nem sequer há lugar para uma AG.  Mas admite-se 
a possibilidade de cada ordem ou associação ter a liberdade de 
incluir outros órgãos na sua organização, correspondendo tais 
inclusões a uma melhor funcionalidade interna e específica e 
também por forma a responder a tradições de funcionamento 
que se querem e deverão manter.  Daí, que a manutenção da AG 
pareceu fundamental ainda que com uma redução dos seus po-
deres deliberativos atuais.  Esta alteração não compreende, no 
entanto, e ao contrário do que poderá parecer, uma diminui-
ção do nível de democracia e participação no processo de deci-
são e de deliberação da OA.  Pelo contrário. Implica uma maior 
responsabilização daqueles membros que se apresentam em 
listas eleitorais, nomeadamente ao órgão da AD, sendo eleitos 
pelas várias listas concorrentes em sistema de proporcionali-
dade (método da média mais alta de Hondt) e correspondendo 
a círculos eleitorais.  Ou seja, a AD passará, à semelhança da 
nossa Assembleia da República, a ser a casa da democracia das 
arquitetas e arquitetos, onde os assuntos e temas que estrutu-
ram a Ordem serão discutidos e decididos. É nesta assembleia 
que serão aprovadas matérias que, nos termos do atual Estatuto 
(anexo ao Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho), são aprovadas 
não só nas AG como também no seio do Conselho Diretivo Na-
cional (CDN), esvaziando também este órgão de muito poder 
deliberativo continuando a exigir-lhe trabalho preparatório e 
propositivo.  De fato todos os relatórios de contas, atividades, 

planos de atividades e orçamentos, fixação de quotas e sua re-
partição, nomeação do provedor, constituição de comissões de 
trabalho, aprovação do regulamento interno à OA, passam a ser 
da exclusividade deliberativa da AD. É claro que esta AD conta-
rá com o imprescindível apoio logístico e de trabalhos do CDN, 
bem como dos órgãos regionais, nomeadamente as duas seções 
hoje existentes e as que venham a constituir-se no futuro.  As 
AG deverão e poderão continuar a ser fóruns de discussão entre 
os membros, onde se forjam ideias e propostas que, após traba-
lhadas pelas seções regionais e pelo CDN, irão à AD para uma 
decisão final.

A OA é das poucas ordens, senão a única, que não tem um bas-
tonário mas um Presidente coadjuvado por um Vice-Presiden-
te.  Esta é uma “tradição” da OA que se traduz no reforço do 
CDN como um órgão colegial.  Ou seja a eleição do CDN im-
plica sempre a eleição do seu Presidente e outros cargos pró-
prios do CDN e não uma eleição separada como seria o caso da 
existência do Bastonário nas outras ordens e associações pro-
fissionais.  Esta orgânica tão própria às idiossincrasias da OA 
legitima-a como uma organização mais participativa e trans-
parente, porquanto o CDN não depende do voto de um even-
tual bastonário que de forma mais autónoma se assumiria 
sempre como um outro órgão da Ordem, com toda a legitimi-
dade que lhe é conferida, a exemplo de outras ordens com es-
pecificidades diferentes da nossa. No entanto, nunca foi esse 
o modelo escolhido pelas arquitetas e arquitetos membros da 
OA, optando por um modelo mais aberto aos seus membros e 
menos hierarquizado. O CDN perde atribuições, à semelhança 
da AG, sendo-lhe apenas atribuídas ações propositivas, de re-
presentação e acompanhamento, ao nível das instituições go-
vernamentais nacionais e internacionais, legislação europeia 
e nacional ou ainda a organização do Congresso, órgão que se 
mantém no novo estatuto.

Um outro órgão não previsto na lei e cujas atribuições aca-
bam por ser absorvidas pela existência do Balcão Único e re-
gime de transparência a que a Lei n.º 2/2013 vem obrigar é o 
Conselho Nacional de Admissão e seus braços de relação com 
os membros, os correspondentes regionais.  Esta eliminação 
representa também uma aparente simplificação do proces-
so de admissão de novos membros. O Balcão Único oferece to-
das as informações relevantes bem como todos os formulários 
e os processos de admissão estarão disponíveis on line. Cabe-
rá ao CDN ratificar no seu seio a admissibilidade final dos no-
vos membros, tornando também desta forma a estrutura da OA 
mais leve.  Esta é aliás das poucas atribuições, senão a única 
de carácter decisório definitivo do CDN à luz do novo Estatuto.

O projeto para o novo Estatuto que neste momento está na As-
sembleia da República, na 10.ª Comissão Parlamentar da Segu-
rança Social e Emprego, ainda enferma de alguns detalhes com 
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os quais a OA não concorda e que através do Gabinete da Pre-
sidência e da CRE tem insistido por uma outra redação.  Nestes 
pontos ainda não fechados inclui-se a questão da inclusão das 
sociedades profissionais e comerciais no nosso Estatuto.  Esta 
questão, embora parecesse esclarecida pelo artigo 27.º da lei de 
bases, acabou por ser “baralhada” e de novo distribuída com o 
novo regulamento jurídico para as sociedades profissionais que 
foi aprovado no final do ano passado pela Assembleia da Repú-
blica.  A posição da OA terá de ser clara.  Se a lei de bases as-
sim o obriga, o fato é que no n.º 3 do seu artigo 27.º salvaguarda 
a admissão destas sociedades a critérios que passam pela sua 
maioria serem sócios membros da OA. Ou seja, a multidisci-
plinaridade entretanto consagrada no novo regime jurídico das 
sociedades poderá e deverá ser acautelada pelo nosso Estatu-
to que deverá admitir como sociedades habilitantes aos atos de 
arquitetura aquelas que sejam maioritariamente formadas, no 
seu capital e número de associados, por arquitetas e arquitetos.

Haverá outros assuntos do Estatuto que sofreram ligeiras ade-
quações, mas talvez seja de referir ainda o que se prevê em ter-
mos das estruturas regionais ou seções.  O novo Estatuto pre-
vê a possível criação de mais seções, até ao número máximo de 
sete de acordo com as NUT II.  Para além das já existentes Se-
ção Regional Norte e Sul poderão ainda vir a ser criadas a do 
Centro, a do Sul desdobrar-se-á na de Lisboa e Vale do Tejo, 
com a criação de outras a Sul, como a do Algarve e do Alente-
jo.  Restam duas, a das duas regiões autónomas.  A criação des-
tas seções far-se-á apenas quando o número de membros, as 
condições económicas e, sobretudo, a nossa vontade, assim o 
permitir.  Podem ser criadas umas primeiro que outras e não 
existe nenhum prazo temporal para a sua criação.

Não é ainda um estatuto perfeito.  Mas o que se consegue com 
esta adequação é a possibilidade de o flexibilizar e abrir uma 
janela para que o continuemos a discutir e a melhorar sabendo 
que é sempre possível fazê-lo, o que até esta iniciativa legisla-
tiva era quase impossível.  O estatuto diz respeito a todos nós, 
arquitetas e arquitetos, e por isso deverá ser sempre objeto de 
observações e melhorias. No entanto, a Ordem não não se es-
gota nele. Complementa-se com os nossos regulamentos, des-
de o da inscrição ao da disciplina, o eleitoral, o das estruturas 
regionais ou do estágio profissional.  Estes regulamentos per-
mitem tornar operativo o nosso Estatuto e na elaboração des-
tes regulamentos deverá ser revertida toda a experiência da OA 
com os regulamentos que cessarão.  A partir da aprovação do 
estatuto a OA terá 120 dias para “regulamentar” internamente
 o seu funcionamento adaptando-se à nova realidade de diver-
sidade profissional que é hoje exigida às arquitetas e arquitetos.

Pedro ravara
Membro n.º 3097 
Vice-presidente do CDN (2014-2016)

ADeQuAÇão estAtutáriA, Lei 2/2013

A Assembleia 
de Delegados 
passará, 
à semelhança 
da nossa 
Assembleia 
da república, 
a ser a casa 
da democracia 
das arquitetas 
e arquitetos.

Conheça o diPloma em 
http://tinyurl.com/q395dv7



Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho
CAPÍTULO III | ORGANIZAÇÃO

ARTIGO 9.º | órgãos
(…)
2 - São órgãos nacionais:
a) O congresso;
b) A assembleia geral;
c) O conselho nacional de delegados;
d) O conselho directivo nacional;
e) O conselho fiscal nacional;
f) O conselho nacional de disciplina;
g) O conselho nacional de admissão.

ARTIGO 13.º | Congresso
(…) 
4 - Compete ao congresso:
a) Pronunciar-se sobre o exercício da profissão e 
seu estatuto, bem como sobre o aperfeiçoamento 
da arquitectura nas suas componentes artística, 
técnica e humanística;
b) Discutir as comunicações de carácter cientí-
fico, artístico, técnico e cultural que lhe forem 
apresentadas;
c) Aprovar as moções de orientação e as recomen-
dações de carácter associativo e profissional.

ARTIGO 14.º | assemBleia geral
(…)
8 - À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir, nos termos do presente esta-
tuto, os órgãos nacionais e a mesa;
b) Discutir e votar o orçamento e o relatório de 
contas apresentados pelo conselho directivo na-
cional, acompanhados do respectivo parecer ela-
borado pelo conselho fiscal nacional;
c) Apreciar a actividade dos órgãos sociais nacio-
nais e aprovar moções e recomendações de carác-
ter associativo e profissional;
d) Discutir e aprovar propostas de alteração do 
Estatuto, ouvidas as assembleias regionais, me-
diante quorum de 10% dos seus membros efec-
tivos e votação favorável de três quartos dos pre-
sentes;
e) Fixar o valor da quota a pagar pelos seus mem-
bros e a percentagem da quotização a atribuir aos 
conselhos directivos nacional e regionais;
f) Conhecer e decidir dos recursos interpostos 
das deliberações das assembleias regionais;
g) Aprovar a criação de especialidades, sob pro-
posta do conselho nacional de delegados;
h) Pronunciar-se sobre todos os problemas de ca-
rácter profissional;
i) Criar novas secções regionais e definir o res-
pectivo âmbito de competência territorial.

ARTIGO 16.º | ComPetênCia do Conselho 
naCional de delegados
Ao conselho nacional de delegados compete:

a) Aprovar os regulamentos de deontologia, das 
especialidades e o seu próprio regulamento;
b) Apreciar e pronunciar-se sobre a actividade 
de todos os órgãos sociais, com excepção das as-
sembleias regionais e da assembleia geral, elabo-
rando, pelo menos, um parecer anual sobre a sua 
actividade;
c) Resolver os conflitos de competência entre ór-
gãos sociais;
d) Decidir os recursos interpostos das delibera-
ções dos conselhos directivos regionais e nacional 
e dos conselhos regionais de delegados;
e) Propor à assembleia geral a criação de especia-
lidades;
f) Pronunciar-se sobre o plano de actividades do 
conselho directivo nacional, sobre projectos de 
regulamentos do conselho directivo nacional, so-
bre propostas do conselho directivo nacional para 
filiação em instituições com objectivos afins aos 
da Ordem, sobre os temas do congresso e sobre 
propostas de alteração do presente Estatuto;
g) Aprovar as propostas elaboradas pelo conselho 
directivo nacional sobre alienação ou oneração de 
bens imóveis, ouvido o conselho fiscal nacional;
h) Exercer funções consultivas a solicitação dos 
órgãos sociais.

ARTIGO 18.º | ComPetênCia do Conselho 
direCtivo naCional
Compete ao conselho directivo nacional:
a) Definir a posição da Ordem perante os órgãos 
de soberania e da Administração Pública, no que 
se relacione com a prossecução dos fins institu-
cionais da Ordem;
b) Emitir parecer sobre projectos de diplomas le-
gislativos que interessem ao exercício da profissão 
de arquitecto e propor as alterações legislativas 
que se julguem por convenientes, ouvidos os con-
selhos directivos regionais;
c) Dirigir os serviços de âmbito nacional da Or-
dem;
d) Zelar pelo respeito e cumprimento do Estatuto 
e elaborar os regulamentos internos necessários à 
sua execução e à prossecução dos fins institucio-
nais da Ordem, ouvidos os órgãos competentes;
e) Fazer executar as deliberações da assembleia 
geral e do conselho nacional de delegados;
f) Submeter à assembleia geral o orçamento da 
Ordem para o ano civil seguinte e o relatório e 
contas respeitantes ao ano civil anterior;
g) Arrecadar e distribuir receitas, realizar despe-
sas, aceitar doações e heranças ou legados, bem 
como alienar ou onerar bens nos termos da alínea 
g) do artigo 16º do presente Estatuto;
h) Cobrar as receitas gerais da Ordem, quando a 
cobrança não pertença aos conselhos directivos 
regionais, e autorizar despesas de conta do orça-
mento geral da Ordem;
i) Constituir organizações temáticas para a exe-
cução de tarefas ou a elaboração de estudos sobre 
assuntos de interesse para a Ordem;
j) Dirigir as relações internacionais da Ordem;

l) Organizar o congresso e fixar os seus temas, 
ouvido o conselho nacional de delegados e as as-
sembleias regionais;
m) Admitir a inscrição dos arquitectos e autorizar 
o uso do título profissional;
n) Dar execução às decisões disciplinares do con-
selho nacional de disciplina;
o) Propor ao conselho nacional de delegados a 
aprovação dos regulamentos das especialidades.

ARTIGO 20.º | ComPosição, 
funCionamento e ComPetênCia 
do Conselho naCional de disCiPlina
(…)
2 - Compete ao conselho nacional de disciplina:
a) Julgar os recursos das deliberações em matéria 
disciplinar dos conselhos regionais de disciplina;
b) Exercer o poder disciplinar sobre os titulares 
dos órgãos sociais do mesmo mandato e do ime-
diatamente anterior;
c) Eleger de entre os seus membros um delegado 
ao conselho nacional de delegados;
d) Propor ao conselho nacional de delegados o re-
gulamento de deontologia.

ARTIGO 21.º | ComPosição, 
funCionamento e ComPetênCia 
do Conselho fisCal naCional
(…)
2 - Compete ao conselho fiscal nacional:
a) Examinar pelo menos trimestralmente a ges-
tão financeira da Ordem;
b) Dar parecer sobre o relatório, contas e orça-
mento anuais apresentados pelo conselho direc-
tivo nacional;
c) Assistir às reuniões dos conselhos directivos 
sempre que o julgue conveniente, sem direito a 
voto;
d) Emitir parecer sobre a utilização de fundos e 
sobre a alienação de bens imóveis da Ordem;
e) Eleger de entre os seus membros um delegado 
ao conselho nacional de delegados.

ARTIGO 22.º | ComPosição, 
funCionamento e ComPetênCia do 
Conselho naCional de admissão
(…)
2 - Compete ao conselho nacional de admissão:
a) Julgar os recursos em matéria de admissão dos 
conselhos regionais de admissão;
b) Propor ao conselho directivo nacional as con-
dições de realização periódica das provas de ad-
missão à Ordem;
c) Propor ao conselho directivo nacional critérios 
objectivos de dispensa de provas de admissão, a 
rever periodicamente, os quais se basearão nos 
currículos dos cursos, nos meios de ensino e nos 
métodos de avaliação;
d) Eleger de entre os seus membros um delegado 
ao conselho nacional de delegados.

a distribuição de poderes nos órgãos nacionais
A ORGÂNICA DO ESTATUTO:
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Proposta de Lei n.º 295/XII
CAPÍTULO III | Organização
Secção I | Disposições Gerais

ARTIGO 11.º | órgãos
(…)
2. São órgãos nacionais:
a) O congresso;
b) A assembleia geral;
c) A assembleia de delegados;
d) O conselho diretivo nacional;
e) O conselho de disciplina nacional;
f) O conselho fiscal.

Secção II | Órgãos Nacionais

ARTIGO 15.º | Congresso
(…)
4. Compete ao congresso:
a) Pronunciar-se sobre o exercício da profissão e 
seu estatuto, bem como sobre o aperfeiçoamen-
to da arquitetura nas suas componentes artística, 
técnica e humanística;
b) Discutir as comunicações de carácter científi-
co, artístico, técnico e cultural que lhe forem apre-
sentadas;
c) Aprovar as moções de orientação e as recomen-
dações de carácter associativo e profissional.

ARTIGO 17.º | ComPetênCia da assemBleia 
geral
1. À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir, nos termos do presente Esta-
tuto, os titulares dos órgãos nacionais e os mem-
bros da mesa;
b) Pronunciar-se sobre todos os assuntos relacio-
nados com a profissão.
(…)

ARTIGO 19.º | ComPetênCia da assemBleia 
de delegados
1. À assembleia de delegados compete:
a) Discutir e votar o plano geral de atividades, o or-
çamento e o relatório e contas apresentados pelo 
conselho diretivo nacional, acompanhados do res-
petivo parecer elaborado pelo conselho fiscal na-
cional;
b) Fixar o valor da quota a pagar pelos membros e 
a repartição da receita de quotização entre o con-
selho diretivo nacional e os conselhos diretivos re-
gionais, sob proposta do primeiro e ouvidos os se-
gundos, mediante aprovação da maioria dos seus 
membros;
c) Discutir e aprovar propostas de alteração ao pre-
sente Estatuto, ouvidas as assembleias regionais, 
mediante aprovação de, pelo menos, dois terços 
dos seus membros;
d) Aprovar, sob proposta do conselho diretivo na-
cional, os regulamentos necessários à execução do 
presente Estatuto, designadamente os, do estágio 
profissional, eleitoral e de organização e funciona-
mento das estruturas regionais e locais, mediante 
votação favorável da maioria dos seus membros;
e) Pronunciar-se sobre a atividade de todos os ór-
gãos sociais, com exceção da assembleia geral e das 
assembleias regionais;
f) Aprovar moções e recomendações de carácter 
profissional e associativo, por sua iniciativa ou por 
iniciativa de 2% dos membros efetivos que se en-
contrem com inscrição em vigor e no pleno exercí-

cio dos seus direitos;
g) Resolver os conflitos de competência entre ór-
gãos sociais;
h) Pronunciar-se sobre propostas do conselho di-
retivo nacional para filiação em instituições com 
objetivos afins aos da Ordem;
i) Designar, sob proposta do conselho diretivo na-
cional, o provedor da arquitetura, o seu regula-
mento e a respetiva remuneração;
j) Aprovar as propostas elaboradas pelo conselho 
diretivo nacional sobre alienação ou oneração de 
bens imóveis, ouvido o conselho fiscal nacional;
k) Organizar os processos de referendo interno e 
fixar a sua data.
l) Constituir comissões de trabalho nos termos do 
seu regimento interno;
m) Aprovar o respetivo regimento interno.
2. Exercer funções consultivas a solicitação dos ór-
gãos sociais.
(…)

ARTIGO 21.º | ComPetênCia do Conselho 
diretivo naCional
Compete ao conselho diretivo nacional:
a) Definir a posição da Ordem perante os órgãos 
de soberania e da administração pública, no que 
se relacione com a prossecução das atribuições da 
Ordem;
b) Emitir parecer, e participar nos trabalhos pre-
paratórios, relativamente a projetos de diplomas 
legislativos que interessem ao exercício da profis-
são de arquiteto e propor as alterações legislativas 
que se julguem por convenientes, ouvidos os con-
selhos diretivos regionais;
c) Dirigir os serviços de âmbito nacional da Ordem;
d) Coordenar a atividade da Ordem, reunindo com 
os conselhos diretivos regionais, pelo menos se-
mestralmente, a fim de assegurar a participação 
destes na definição das orientações nacionais;
e) Diligenciar pelo respeito e cumprimento do pre-
sente Estatuto e elaborar os regulamentos internos 
necessários à sua execução e à prossecução dos fins 
institucionais da Ordem, ouvidos os órgãos com-
petentes;
f) Fazer executar as deliberações da assembleia ge-
ral e da assembleia de delegados;
g) Propor à assembleia de delegados o plano geral 
de atividades e orçamento da Ordem para o ano 
civil seguinte e o relatório e contas respeitantes ao 
ano civil anterior;
h) Propor à assembleia de delegados o valor da 
quota a pagar pelos membros e a fórmula de repar-
tição da receita de quotização entre os conselhos 
diretivo nacional e regionais, ouvidos os últimos;
i) Arrecadar e distribuir receitas, realizar despe-
sas, aceitar doações e heranças ou legados, bem 
como alienar ou onerar bens;
j) Cobrar as receitas gerais da Ordem, quando a co-
brança não pertença aos conselhos diretivos regio-
nais, e autorizar despesas por conta do orçamento 
geral da Ordem;
k) Prestar serviços aos membros e a outras entidades;
l) Estabelecer os critérios para a nomeação de peri-
tos nos casos de solicitação de autoridades judiciais 
ou administrativas;
m) Constituir organizações temáticas para a exe-
cução de tarefas ou a elaboração de estudos sobre 
assuntos de interesse para a Ordem;
n) Dirigir as relações internacionais da Ordem;
o) Organizar o congresso e fixar os seus temas, ou-
vida a assembleia de delegados;
p) Reconhecer as qualificações profissionais ob-

tidas fora do território nacional nos termos da 
transposição para a ordem jurídica interna da Di-
retiva n.º 2005/36/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 7 de setembro de 2005, para efeito de 
inscrição de membros ou para o registo de arquite-
tos em livre prestação de serviços;
q) Conceder o título profissional de arquiteto;
r) Atribuir o estatuto de membro correspondente 
mediante requerimento do candidato;
s) Atribuir o estatuto de membro honorário, me-
diante proposta escrita e devidamente fundamen-
tada por qualquer dos seus membros; 
t) Definir as condições de realização periódica do 
estágio, no âmbito do presente Estatuto e do respe-
tivo regulamento;
u) Executar as decisões disciplinares do conselho 
de disciplina nacional;
v) Propor à assembleia de delegados a aprovação de 
regulamentos;
w) Propor à assembleia de delegados, a nomeação 
do provedor da arquitetura, o seu regulamento e a 
respetiva remuneração;
x) Admitir a inscrição de membro da Ordem;
y) Aprovar o respetivo regimento.

ARTIGO 23.º | ComPetênCia do Conselho 
de disCiPlina naCional
Compete ao conselho de disciplina nacional:
a) Julgar os recursos das deliberações em matéria 
disciplinar dos conselhos de disciplina regionais;
b) Julgar os recursos das deliberações dos conse-
lhos diretivos regionais que não admitam a inscri-
ção de profissionais na Ordem; 
c) Julgar os recursos das deliberações do conselho 
diretivo nacional tomadas ao abrigo da alínea p) do 
artigo 21.º;
d) Exercer o poder disciplinar sobre os titulares 
dos órgãos sociais da Ordem por factos praticados 
no exercício dos respetivos cargos;
e) Arbitrar conflitos em que intervenham os mem-
bros da Ordem referidos na alínea anterior;
f) Emitir parecer sobre os projetos de regulamen-
tos de inscrição e de estágio profissional;
g)Proceder à verificação da conformidade estatu-
tária dos processos de referendo;
h) Aprovar o respetivo regimento.

ARTIGO 25.º | ComPetênCias do Conselho 
fisCal
Compete ao conselho fiscal nacional:
a) Examinar pelo menos trimestralmente a gestão 
financeira da Ordem;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas;
c) Dar parecer sobre os planos de atividades e orça-
mento anuais apresentados pelo conselho diretivo 
nacional;
d) Emitir parecer sobre a utilização de fundos e so-
bre a alienação de bens imóveis da Ordem.

Secção IV | outras estruturas

ARTIGO 32.º | Provedor da arQuitetura
1 - Compete ao provedor da arquitetura defender 
os interesses dos destinatários dos serviços profis-
sionais prestados pelos membros da Ordem.
(…) 
3 - Compete ao provedor analisar as queixas apre-
sentadas pelos destinatários dos serviços e fazer 
recomendações, tanto para a resolução dessas 
queixas, como em geral para o aperfeiçoamento do 
desempenho da Ordem.



estAtuto novo (propostA De Lei n.º 295/Xii) 
novAs regrAs

regulamentos
regulamento da eleição dos órgãos sociais e da realização de 
referendos (30 dias, a contar da entrada em vigor do diploma, para 
adaptação)
Artigo 3.º (disposições transitórias), n.º 5

regulamentos que contrariem o disposto no estatuto (alteração no 
prazo de 120 dias  a contar da entrada em vigor do diploma)
Artigo 3.º, n.º 10

ANExO 1 - ESTATUTO DA ORDEM DOS ARQUITETOS 

regulamento de prémios ou títulos honoríficos
Artigo 3.º, n.º 2 s) 

regulamento de inscrição
Artigo 8.º, n.º 6 c)

“regulamento interno” (remuneração dos membros dos órgãos 
executivos) 
Artigo 12.º,  n.º 4

regulamento eleitoral
Artigo 13.º, n.º 3 | Artigo 14.º, n.º 1 e n.º 3 | Artigo 19.º, n.º 1 d)

regulamento de organização e funcionamento das estruturas 
regionais e locais
Artigo 19.º, n.º 1 d) | Artigo 28.º, n.º 1, n.º 2 | Artigo 31.º, n.º 1 c) | 
Artigo 88.º, n.º 1, n.º 2 e n.º 3 

regulamento do estágio profissional 
Artigo 21.º t) | Artigo 29.º q)

regulamento do provedor da arquitetura
Artigo 19.º, n.º 1 i) | Artigo 21.º, w) | Artigo 32.º, n.º 4

regulamento de inscrição 
Artigo 32.º, n.º 5

regulamento dos colégios
Artigo 33.º

regulamento de deontologia
Artigo 60.º | Artigo 62.º | Artigo 69.º | Artigo 75.º | Artigo 81.º | Artigo 
83.º, n.º 1 | Artigo 86.º, n.º 4 | Artigo 87.º, n.º 4

aprovar, sob proposta do Cdn, os regulamentos do estágio 
profissional, eleitoral e de organização e funcionamento das 
estruturas regionais e locais | competência da assembleia de delegados
Artigo 19.º, n.º 1 d)

elaborar regulamentos internos | competência do conselho 
diretivo nacional
Artigo 21.º, e)

Propor à assembleia de delegados a aprovação de regulamentos | 
competência do conselho diretivo nacional
Artigo 21.º, v)

emitir parecer sobre regulamentos de inscrição e de estágio 
profissional | competência do conselho de disciplina nacional
Artigo 23.º f)

respeito e cumprimento dos regulamentos | competência dos 
conselhos diretivos regionais
Artigo 29.º e) e q)

Publicação de regulamentos em 2.ª série do dr e site da oa
Artigo 93.º

homologação da tutela: regulamentos de estágios profissionais, 
provas de acesso à profissão e especialidades 
Artigo 94.º

Regimentos
assembleia de delegados
Artigo 18.º, n.º 10

Conselho diretivo nacional / comissões de trabalho
Artigo 19.º, n.º 1 l) e m) | Artigo 21.º y)
 
Conselho de disciplina nacional
Artigo 23.º h)

assembleia geral/assembleias regionais
Artigo 26.º, n.º 4.

Conselhos diretivos regionais
Artigo 29.º r)

Conselhos de disciplina regionais
Artigo 31.º d)
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ADeQuAÇão estAtutáriA, Lei 2/2013

a adequação estatutária, a que as associações públicas 
profissionais (aPP) tiveram de proceder por força 
.da lei, não determinou uma harmonização dos seus 

estatutos. manteve-se uma margem de possibilidades para 
cada uma das ordens configurar o seu estatuto?
o tema das App é juridicamente complexo e mesmo 
controverso. não sendo eu jurista - importa ter isso em 
conta -, apenas posso tentar ilustrá-lo com a minha leitura 
da Constituição da república portuguesa (Crp): nela se 
garante a liberdade de associação, assim como o direito ao 
trabalho, mas também se prevê que, em benefício do interesse 
público, excepcionalmente se possam estabelecer limitações 
ao exercício desses direitos por parte de alguns cidadãos. 
nomeadamente estabelecendo o dever de pertencerem a uma 
associação para exercerem o seu direito ao trabalho. parece 
dizer-se uma coisa e o seu contrário, não é? os limites entre 
uma coisa e outra não são fáceis de estabelecer… isso aliás 
produz consequências práticas e algumas curiosidades: o 

assunto é competência reservada do parlamento, porque 
diz respeito a direitos, liberdades e garantias, e, que eu 
saiba, nenhuma associação pública profissional foi criada 
coercivamente, mas antes decorre da vontade expressa dos 
profissionais que representará. ou ainda, e isso é relevante 
para voltarmos ao nosso tema, a Crp parece negar a 
possibilidade de uniformizar as associações públicas, já que 
usa essa expressão e não “regime das associações públicas”. 
ou seja, parece abrir a possibilidade de um regime geral, 
mas onde se não esgota a capacidade de salvaguardar a 
especificidade de cada uma delas, ou seja, apenas aponta 
para a possibilidade de existência de uma lei quadro.
importa referir que a Lei n.º 2/2013 não é mais do que uma edição 
revista e aumentada da Lei n.º 6/2008, onde pela primeira vez 
se tentou constituiu a tal lei quadro das App. As semelhanças 
entre ambas são tão grandes que nunca percebi exactamente 
porque é que a Lei n.º 2/2013 aparece como coisa nova e não 
como alteração da anterior. Mas intuo… A Lei n.º 2/2013 reflecte 

e o acessório
O essencial

a Conversa Que durou mais de três horas revelou-se difíCil de transCrever e foi sumariada Como 
resPosta a sete Perguntas. miguel Judas, memBro n.º 5864, foi vogal do Conselho direCtivo naCional 
nos mandatos 2008-2010 e 2011-2013. integrou a Comissão de Coordenação e redaCção do estatuto, 
Constituída em 2013 Com o mandato de o adeQuar à lei n.º 2/2013, Com o Presidente e o viCe-Presidente 
do Cdn, João Belo rodeia e João santa-rita. eram ConheCidas as intenções do anterior governo, 
Com a PuBliCação da lei n.º 6/2008, de 13 de fevereiro1. entre o enQuadramento JurídiCo deseJado 
Pelos governos e o Consenso Possível, no temPo Curto em Que foi Construída, na ProPosta da ordem 
enContra só um mérito inQuestionável: a PossiBilidade de os arQuiteCtos o Poderem alterar, 
Quando esta ComPetênCia Passa a ser da assemBleia de delegados. e aguarda a oPortunidade de 
retomar a disCussão.

1 Então o Conselho Directivo Regional do Norte promoveu Estatuto / Está tudo em discussão, um ciclo de debates sobre o estatuto, em cinco sessões que aconteceram entre Maio e Dezembro 2008. 
A iniciativa foi coordenada pelas arquitectas Teresa Cálix e Teresa Novais e comissariada por Cristóvão Iken. Jorge da Costa moderou as sessões e André Tavares foi o responsável pelos relatos. 
Informação em http://tinyurl.com/pqrxnyo



uma intenção deliberada, diria mesmo violenta ou ainda mais 
violenta que a anterior, de condicionamento da liberdade de 
associação, e manifesta-se particularmente na obrigatoriedade 
de todas as associações se ajustarem aos seus ditames e ainda a 
algumas das suas determinações que são muitíssimo específicas. 
Havia que fundamentar esta acção em novidades imperativas, 
empurrando a culpa para o contexto. para o caso, os motivos 
alegados foram o Memorando de entendimento com a Troika 
e, salvo erro, três directivas comunitárias. Acontece que, como 
facilmente se depreende, se queria mais do que isso… pois 
nem “melhorar o funcionamento das profissões reguladas”, o 
objectivo inscrito no Memorando, nem ajustar às imposições das 
directivas implicava um processo de uniformização. Como por 
exemplo, quanto ao número e tipo de órgãos sociais de cada App. 
Mas foi isso que foi posto em marcha, de forma coerciva, volto a 
sublinhar. 
isto só foi possível porque o primeiro passo tinha sido dado 
em 2008 e existia um amplo consenso no parlamento sobre 
a matéria, em particular entre os partidos do chamado arco 
da governação (ps e CDs-pp /psD), a que se juntava pouca 
simpatia pelas App por parte dos demais. 
esta realidade foi fortemente condicionante das acções das App 
e da oA. A que acresceu o facto das App nunca terem adoptado 
uma recusa em bloco daquilo que lhes estava a ser imposto. 
A Lei n.º 2/2013 estabelece um elenco de órgãos sociais 
obrigatórios, tipificando a sua esfera de competência e, nalguns 
casos, o mecanismo de representação. para viabilizar a rápida 
produção de consequências, a lei revogou os estatutos das 
App existentes naquilo que eram as competências dos órgãos 
sociais para a respectiva alteração, nomeadamente tornando-a 
competência exclusiva do “órgão executivo nacional” mas, 
simultaneamente, procurando limitar a amplitude dessa 
competência, conferindo-lhes apenas mandato para proceder 

à adaptação ao disposto na lei. refira-se que este “apenas” não 
tinha um limite claro porque foi muitíssimo difícil estabelecer o 
que devia ser adaptado no estatuto da oA (eoA). por outro lado, 
foi fácil considerar, por exemplo, que não existia contexto para 
a existência de bastonário, já que não constava do eoA e da 
“tradição” do associativismo dos arquitectos. não era uma ligeira 
mudança e estava muito para lá de qualquer ideia de adaptação.

essa tradição que se quis preservar parece um pouco pervertida 
na transição de inúmeras competências da assembleia geral 
(ag) para a assembleia de delegados (ad). Por outro lado, os 
órgãos regionais mantêm o poder deliberativo na assembleia 
regional e “perdem” o conselho regional de delegados. Qual 
é o sentido de passar a maioria dos poderes deliberativos 
para este órgão e de reservar à assembleia geral a eleição dos 
órgãos sociais e a pronúncia sobre assuntos relacionados com a 
profissão e já não com a ordem? 
É uma consequência directa da lei, não foi uma escolha - lá 
está a tal violência sobre a livre associação - sucintamente, 
a lei diz: os órgãos sociais obrigatórios são estes - quatro! e 
todos eles nacionais - com estas funções e compostos desta 
forma; a existência de órgãos regionais ou locais é facultativa 
e resume-se a um órgão executivo e uma assembleia dos 
seus membros; outros órgãos que se queiram criar só podem 
deliberar sobre questões de natureza geral, de carácter 
técnico ou ter papel consultivo. 
essa perversão, para usar o mesmo termo, mas que pelo que 
agora expliquei não é adequado, decorre de uma outra coisa 
que a lei impõe: um novo modelo de democracia interna. 
Favorecendo a democracia representativa em detrimento 
da democracia directa. obriga à passagem para um modelo 
“parlamentar” em detrimento do de uma assembleia 
aberta. A governação passa a emanar de um elenco fixo de 
representantes e não da livre reunião daqueles que queiram 
intervir. não é uma mudança pequena… 
É por isso que a AD ganha peso e a Ag perde. A última, 
que nem sequer é obrigatória, só podia preservar-se 
restringindo-a às tais deliberações de carácter geral. Foi 
o que aconteceu… por força da tradição e da leitura que se 
teve do mandato conferido ao CDn encontrou-se forma de 
preservar a existência da Ag e também do Congresso. 
este é um bom caso para ilustrar a dificuldade de estabelecer 
o limite do conceito de “adaptação” e, logo, do mandato 
conferido ao CDn.
outro exemplo, que foi mais difícil defender perante o 
governo, foi preservar a existência dos conselhos regionais 
de disciplina. Já que como na lei só órgãos nacionais são 
obrigatórios, os de âmbito geográfico mais restrito, regionais 
ou locais, são reduzidos ao essencial. para o conseguir, 
tivemos de usar o argumento de que a própria lei impunha 
a existência de duas instâncias disciplinares. o governo 
levantou dúvidas mas acabou por conceder. 
esta discussão sobre os limites do que era o mandato para 
adaptar foi omnipresente em todo o processo e usado como 
argumento das formas mais dispares e mesmo disparatadas. 
Conforme a “agenda” que se defendia… Havia propostas 
que, numa mesma folha, defendiam uma visão restritiva 
do mandato e sugeriam inovações claramente para além 
dele… Foi uma luta permanente… de apelo ao uso do senso 
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comum e de tentar assegurar que o resultado do ajuste era 
minimamente coerente. 
A descriminação, inscrita na lei, entre as esferas nacional e 
regional ou local das App podia ter sido um bom mote para 
uma discussão interna e um esforço de clarificação do seu 
papel na oA, a bem de diminuir a famosa conflitualidade 
entre essas duas esferas. infelizmente isso não aconteceu, ou 
aconteceu pouco, e quando aconteceu foi mais por força da lei 
do que pela vontade dos eleitos. por diversos motivos, isolados 
ou combinados: o calendário do processo de adequação do 
estatuto era diminuto, havia falta de preparação das pessoas 
para este tipo de discussão, havia reservas mentais e mesmo 
falta de coragem política para ir mais longe.

os órgãos executivos - nacional e regionais - vão ser obrigados 
a uma restruturação dos seus serviços porque lhe estão 
cometidas, por exemplo, as competências dos anteriores 
conselhos de admissão. faz sentido “sobrecarregar” o Cdn 
com uma estrutura de prestação de serviços mais directos 
aos membros? Porque é que não trata de uma matéria como a 
encomenda/concursos? 
Antes de mais, essa afirmação é uma falácia. A organização 
dos serviços e a competência dos órgãos são coisas diversas, 
embora naturalmente se cruzem e desejavelmente o façam de 
forma produtiva e eficiente. 
uma coisa é o circuito burocrático, aquilo que o desempenho 
de uma tarefa implica de acordo com os meios disponíveis e 
que, logo, deve conformar a organização dos serviços; outra, 
o exercício da competência dos órgãos sociais nesse processo, 
que de resto será sempre pontual ou, desejavelmente, 
deve ser. infelizmente é uma confusão que se alimenta 
permanentemente na oA. 
Como é fácil de perceber, um processo de admissão tanto 
se faz usando manuscritos, papel químico, fotocópias ou 
informaticamente. os fins e os meios condicionam muito mais 
as opções de organização, funcionamento e eficiência do que 
saber se assinatura é do A ou de B ou se estes são membros 
de C ou D. A estrutura de prestação de serviços aos membros 
deve ser configurada, antes de mais, pela prestação de um 
bom serviço no cumprimento da missão da oA. para isso o 
que há é que organizar as coisas de forma a que funcionem e 
de preferência que funcionem bem e eficientemente. 
Depois note-se que a mudança não é radical: os serviços de 
admissão já existem, a única coisa que esta mudança implica é 
a da tutela sobre o procedimento. A sobrecarga do CDn com o 

processo decorrerá do mérito com que se organizar para o fazer. 
esta mudança, tal como as mudanças de que falamos 
anteriormente, decorre do que a lei impõe. Que sentido 
faria manter órgãos de admissão reduzidos a uma função 
consultiva? no mesmo sentido, concorria também um 
imperativo de eficiência: a oA, não está, nem pode estar, 
isolada do mundo, tem de fazer o que todos nós aprendemos a 
fazer, particularmente desde 2007: mais com menos. 
Do levantamento que foi feito, a oA era, das App, das que 
maior número de órgãos sociais tinha.
o senso comum impunha que adaptar, neste caso, era 
extinguir os conselhos de admissão. 
A questão dos concursos não me parece comparável à da 
admissão. são coisas muito distintas, os concursos são uma 
atribuição da oA que, no fundo, não passa de uma prestação 
de serviços. Ainda assim é uma boa pergunta. A filosofia geral 
do eoA é que os órgãos sociais nacionais definam orientações 
e que os regionais prestem serviços, exerçam uma relação 
de proximidade. Mas a realidade tem a incomoda tendência 
para nos trazer surpresas. por vezes faz com que, na prática, 
não possamos actuar estritamente como se antecipou… sem 
prejuízo dessa definição de orientações que, diga-se, tantas 
vezes os CDn se furtam a fazer como os CDr fazem por 
ignorar, e não só quanto aos concursos. o que acontece é que 
há situações em que a prestação de serviços é solicitada ao 
CDn. por exemplo, e se a memória não me traí, o Mne pediu 
à ordem que organizasse uns concursos para renovação das 
sedes do instituto Camões em vários países, um processo que 
veio a abortar. Mas nestas situações como se faz? tratando-se 
de uma instância nacional, ou supra nacional, quem presta o 
serviço? Decide-se pela posição dos países relativamente ao 
equador, a sul ou a norte? Faz-se um sorteio? 
essa experiência levou-nos a pensar na sua atribuição 
também ao CDn mas as secções regionais reagiram 
muito mal e foi, quanto a mim mal, excluída. Foi uma das 
situações em que a tal reserva mental e a confusão entre 
o que são tarefas burocráticas condicionou a discussão e, 
inevitavelmente, o resultado. Aliás, nada impede que na oA o 
serviço de concursos seja um único, em vez dos dois que hoje 
existem. Até porque a descriminação com base territorial não 
não faz sentido, é mesmo inconstitucional.
seja como for, definir orientações é conduzir e isso é uma 
competência dos órgãos nacionais. A competência já existe e 
mantêm-se e não se restringe à encomenda e aos concursos, 
agora se se escolhe não a exercer… não é, como tantos outros, 
um problema do estatuto, seja ele qual for.
o estatuto é, aliás, muitas vezes um bode expiatório 
providencial para as falhas das pessoas.

ADeQuAÇão estAtutáriA, Lei 2/2013



A história da oA demonstra-o, assim como demonstra que 
um mesmo estatuto produz realidades muito diferentes. A 
qualidade dos protagonistas e o empenho no seu mandato é 
francamente mais importante do que o texto do estatuto.
“onde existe vontade, existe um caminho”, como dizem os 
ingleses, agora se não há vontade…
 
a tua experiência enquanto vogal do Cdn e responsável por 
bom número de serviços deu-te uma visão particular sobre a 
estrutura orgânica da ordem. em que medida te parece que 
aquela que é proposta no novo estatuto pode, ou não, tornar 
mais claras e funcionais as relações entre órgãos naquilo que 
são os fins perseguidos pela ordem?
insisto no que disse: não se pode misturar a questão dos 
órgãos com a questão dos serviços, como se fossem uma e a 
mesma. parece-me óbvio que a clareza da estrutura política 
não só a torna mais focada na sua missão como menos 
susceptível à conflitualidade estéril, e logo mais eficiente, 
como tende a que o mesmo aconteça com os serviços.
o que acontece, apelando a uma imagem, é que estamos 
perante uma reabilitação, não uma obra nova. o tal mandato 
de adequação implicou combinar as preexistências com 
algo novo. Como o que é novo impunha uma arquitectura 
relativamente clara, mesmo que questionável, tenho 
esperança que alguma clarificação se tenha produzido. 
Acho mesmo que isso aconteceu. tenho é pena que isso 
tenha acontecido mais por imposição externa do que 
vontade interna. De qualquer forma é difícil de antecipar o 
que resultará da soma. Até porque, como disse, o tal factor 
humano é sempre primordial para o que na prática ocorrerá.
A Lei n.º 2/2013 tem algumas curiosidades, uma delas é o 
facto de, sendo uma “lei quadro”, incluir obrigações muito 
particulares e singulares às ordens: a obrigação de usar o 
cartão do cidadão para a certificação profissional; inscrever 
no estatuto as limitações ao acesso à profissão: o estágio e 
suas características ou os períodos de inscrição, que dantes 

eram matéria de regulamento interno, assim como de, para 
tal, adoptar o sistema de “balcão único”. Como é público, 
aconteceram problemas relativos a limitações impostas à 
admissão por ordens. o governo aproveitou a lei e acabou 
com a amplitude de movimentos que tinham sobre a matéria. 
Assim como aproveitou para contornar a resistência das 
ordem a outras matérias, como o balcão único. onde haviam 
possibilidades passaram a haver deveres. neste contexto, 
no estatuto, a admissão à oA passou a ter de especificar 
concretamente o mecanismo de admissão. Daí resultava, 
em particular, um problema que não era menor: o estágio. 
Mantém-se? Acaba?
A solução adoptada apoiou-se no entendimento do Conselho 
nacional de Admissão (CnA) e o CDn acabou por fazer 
prevalecer a visão que lhe foi proposta: a manutenção do 
status quo, transpondo o regulamento de admissão em vigor 
para o estatuto e pouco mais. Lamento que não se tenham 
explorado outras hipóteses. A discussão teve um lado irónico: 
entre os membros do CnA e os do CDn que deliberaram 
sobre o texto da proposta de estatuto não havia um único que 
tivesse feito estágio. Mesmo passando ao lado dessa questão 
da manutenção do estágio, que obviamente não é menor, não 
estou seguro que a questão da admissão esteja bem resolvida, 
pelo menos no texto das propostas em que estive envolvido, 
até Janeiro de 2014.
A regulação do exercício, ou deontologia, teve contornos 
diferentes: a lei fala da necessidade de inscrever no estatuto 
os princípios e regras deontológicos, o regime disciplinar. Mas 
não enunciava exactamente o que se devia deixar expresso. 
também a este respeito se procurou colher a posição do 
Conselho nacional de Disciplina. A memória que tenho é que 
as sugestões foram sobretudo procedimentais, sobre o regime 
disciplinar. não me lembro de se terem tocado em princípios 
e regras deontológicas, para além do que já se conhecia do 
eoA. Mas neste caso ocorreu ainda uma excentricidade: o 
governo a dado momento, já para os finais de 2013,  decide 
que os procedimentos seriam iguais para todas as App e, 
nesse contexto, substitui essa parte do estatuto deixando só 
margem para que se fazerem duas coisas: tipificar as faltas 
e as penas correspondentes. ou seja, o tal entendimento 
de “adaptação”, enquanto fazer apenas o estritamente 
necessário para cumprir a lei, era um limite que para governo 
não existia; a autonomia e a singularidade só se preservava 
se não desse chatice. 
Concluindo: aparte a clarificação que possa advir da 
reconfiguração dos órgãos sociais, não houve inovações de 
fundo quanto à regulação da profissão. Dir-se-á que uma 
adaptação não dava para mais. eu não tenho essa opinião. 
no caso particular do estágio, tendo em conta a situação que 
se vive em portugal, cristalizá-lo no estatuto é, no mínimo, 
questionável. Havia margem para outras soluções, acho que 
se escolheu a mais fácil. repara que no fundo o que importa é 
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preparar as pessoas para os desafios e muito particularmente 
para os deveres e riscos que o exercício da profissão implica. 
um período de experiência profissional acompanhada, é essa 
a descrição pomposa do processo, tão curta, não é com toda a 
certeza a única solução. e como se sabe não é isenta de riscos 
e perversões. É uma discussão que importa fazer.

Deixa-me voltar à tal falácia dos serviços e da organização. 
É que de facto é uma questão que não só não me é indiferente 
como “mexe comigo”, como se diz no Brasil.
eu cheguei à oA em 2007, 2008… encontrei um investimento e 
esforço de modernização considerável em curso: reorganização, 
informatização e desmaterialização de processos. não demorei 
muito tempo a perceber que não só ele era necessário, como 
era imperativo. Assim como tinha de ser muitíssimo mais 
ambicioso. tinha de se enfrentar a questão inevitavelmente 
enquanto ordem, enquanto instituição, não enquanto uma soma 
descoordenada de instâncias nacionais e regionais.
Faz sentido que, numa mesma entidade, o pessoal, 
seja tratado por três instâncias diferentes? ou o 
aprovisionamento? Faz sentido essa triplicação de esforços? 
Faz sentido que o mesmo aconteça com a gestão financeira? 
em que é que a autonomia e poder de decisão das várias 
instancias da oA consagrados no estatuto saem prejudicados 
por um mesmo serviço assegurar a correspondente 
burocracia? Quanto a mim: nada!
Mas o sentimento geral era o inverso, o nível de resistência a 

este tipo de abordagem era enorme, em particular por parte das 
secções regionais. Acho que houve uma grande aproximação 
entre todos desde 2007, embora com altos e baixos, e até 2013 
foi possível realizar projectos estruturantes em conjunto, como 
a reformulação da gestão financeira ou o portal do Arquitecto. 
o primeiro foi particularmente importante, porque, por mais 
espantoso que pareça, foi a primeira vez que a burocracia da oA 
foi pensada de forma integrada, usando a mesma plataforma, 
os mesmos critérios, as mesmas regras para todos. Fez quebrar o 
gelo, apagar os medos e muita mitologia.
o estatuto era o mesmo e a mudança foi radical. A 
“estabilidade” do estatuto, logo a missão e atribuições da 
oA não mudaram, mas não foi por isso os seus serviços não 
foram reorganizados, foram-no mesmo sucessivamente. 
Arrisco que terão sido até demais, já que não existe 
monitorização do desempenho. Logo, muda-se porque? 
porque se acha que… sim, se intui que sim. só que uma 
instituição sujeita às flutuações inerentes à mudança 
regular das suas lideranças políticas precisa de ter uma 
estrutura sólida, competente, capaz. para preservar 
e desenvolver conhecimento, para diminuir os efeitos 
potencialmente negativos dessa dança de cadeiras. para ser  
sólida e competente no cumprimento das suas atribuições. 
infelizmente, isso não acontece. nos últimos tempos tem-se 
mesmo verificado o inverso, com o reforço do peso dos eleitos 
no quotidiano da oA. se a oA enquanto organização não 
é melhor é acima de tudo por culpa do seus eleitos, não dos 
funcionários e muito menos do estatuto.

Como entendes o registo das sociedades de profissionais? e 
de “outros prestadores de serviços de arquitectura”? remeto 
para o artigo 49.º, n.º 1: “as empresas que se estabeleçam em 
território nacional para a prestação de serviços de arquitectura 

realizar 
projectos 
em conjunto 
fez quebrar 
o gelo, apagar 
os medos e muita 
mitologia.

ADeQuAÇão estAtutáriA, Lei 2/2013



através dos seus sócios, administradores, gerentes, 
empregados ou subcontratados que não se constituam sob a 
forma de sociedades profissionais da arquitectos carecem de 
registo na ordem.”
A Lei n.º 6/2008 tinha aberto essa possibilidade e algumas 
ordens então criadas adoptaram-na, como a ordem dos 
técnicos oficiais de Contas. A Lei n.º 2/2013 manteve essa 
possibilidade. A questão era simples: continuávamos a 
reportar-nos à ideia de uma organização de trabalhadores 
independentes, e por vezes dependentes, ou procurávamos 
a possibilidade de incluir outras realidades? nem que fosse 
apenas para as conhecer e acompanhar mais de perto. 
Mesmo depois de alguma discussão, venceu a segunda.
no fundo, interessava reunir na oA todas as entidades que 
produzem arquitectura; afinal a relevância social, o interesse 
público, reside na arquitectura, não no arquitecto. 
Mas, “no meu tempo”, o sistema de registo era para 
sociedades profissionais e sociedades prestadoras de 
serviços de arquitectura. ou seja, para as detidas a 100% 
por arquitectos e para as que podem ser detidas por não 
arquitectos, até exclusivamente. 
esse registo possibilitava conhecer as relações entre os 
indivíduos e empresas, ter outra forma da oA se relacionar 
com elas, de intervir sobre essa realidade. Aparentemente, 
agora as primeiras empresas passam a ser membros da 
oA, não sei o que fundou essa mudança. É surpreendente. 
o nosso assessor jurídico, o Dr. gonçalo Menéres pimentel, 
e eu próprio acreditávamos que o governo iria negar esta 
pretensão de ter tutela sobre as empresas, a ia entender 
como a criação de um obstáculo à livre prestação de serviços. 
Mas afinal, aparentemente, aceitou e reforçou a tutela sobre 
algumas das empresas.

a ordem vinha reclamando um interlocutor no governo. 
Parece-me que não se procurava uma tutela administrativa, 
a quem devem ser submetidos, para homologação, 
os regulamentos, designadamente sobre estágios ou 
especialidades profissionais. Quais são as vantagens para os 
arquitectos e para a ordem na determinação desta tutela, do 
responsável pelo ordenamento do território?
essa questão da tutela é lamentável! porque é um lobo 
com pele de cordeiro. segundo me explicaram, é mesmo 
juridicamente absurda. Além das tutelas que já existiam, 
judiciais, como o ministério publico e o tribunal de 
contas, diz-se agora que o governo exercerá uma tutela 
administrativa inspectiva e de legalidade no que toca às 
propostas de potenciais barreiras ao exercício da profissão, 
como a admissão e a criação de especialidades. 
Desde logo estranha-se que o governo se queira tornar uma 
polícia das ordens, nem confia nos cidadãos nem sequer 
confia no ministério público. ou então, pura e simplesmente, 
o que se quer é exercer uma tutela de mérito: ou seja, ver se lhe 
convém ou não aquilo que as ordens decidem.
tem um lado juridicamente caricato: como o governo 
homologa os regulamentos, ou seja os torna seus (o que desde 
logo é esquisito), se der disparate… A responsabilidade civil é 
do governo! enfim…
Mas, mais uma vez, a questão gritante é a vontade do poder 
executivo interferir sobre as associações de cidadãos. 

o que os arquitectos, ou alguns arquitectos, reclamavam era 
um interlocutor, não uma tutela. 
eu tenho as maiores dúvidas sobre as vantagens de uma 
tutela e sobre a tutela escolhida.
É que se pode ser vantajoso bater à mesma porta, por 
pragmatismo, o certo é que a nossa profissão é de “largo 
espectro”, é tematicamente difusa, não se esgota no 
ordenamento do território. De resto, o ordenamento é 
um instrumento, não é um fim. o fim é o desenvolvimento 
e a construção de uma paisagem. Digo construir não 
necessariamente no sentido de edificar, mas de actuar, ou 
não, sobre uma realidade, de intervir no seu devir. As pessoas 
vivem numa realidade, não dentro de um instrumento de 
ordenamento, esse é sempre uma abstracção.
eu continuo a achar que teria sido mais acertado 
escolher como tutela a Cultura, é um corpo mais amplo, 
mais significativo, é onde cabe a arquitectura. o fim da 
profissão, exercida seja de que forma, é esse: a arquitectura. 
ultimamente, parece haver um certo desconforto dos 
arquitectos com isso. Mas reconheço que a subalternização 
a que é votada a Cultura em portugal torna a opção pelo 
ordenamento mais pragmática. 
se estivéssemos em França a questão nem se punha.

se eu remeter para a famosa frase de il Gattopardo, “tudo 
deve mudar para que tudo possa manter-se na mesma”, o que 
te apetece comentar?
Apetece-me dizer que gostei do livro e do filme e que essa 
frase me acompanha sempre. prefiro achar que se muda 
para que tudo fique, pelo menos, um pouco melhor do que 
dantes. neste caso da alteração do estatuto, ou revisão, não 
tenho certezas quanto a isso. É difícil ter certezas quando a 
fundação de uma associação é essencialmente resultado do 
trabalho de um mês. por mais empenhado e intenso… nalguns 
aspectos muito recompensador, noutros profundamente 
frustrante. Mas sempre inevitavelmente condicionado por 
essa circunstância.
provavelmente estaria mais seguro se tivesse discutido 
mais a substância: a admissão e a deontologia; e menos a 
conveniência: os órgãos, os cargos, o dinheiro.  gosto de 
acreditar que, apesar de tudo, se deram passos em frente…
esta proposta de estatuto só têm um mérito inquestionável: 
o de permitir que os arquitectos, de mote próprio, o possam 
alterar. Algo que o actual não permite... 
por isso, é uma discussão que importa retomar, de forma mais 
profunda e profícua.
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Uma ordem profissional é, de acordo com a organiza-
ção política e administrativa portuguesa, uma associa-
ção profissional de direito público de uma determinada 

formação com o objectivo de defesa e salvaguarda do interes-
se público e dos direitos fundamentais dos cidadãos tendo ain-
da a responsabilidade da autorregulação da profissão através 
da delegação de poderes estatais, nomeadamente disciplina-
res. Quer dizer, serve para garantir ao público em geral que os 
profissionais que a integram são pessoas tecnicamente capazes 
e que estão sujeitos a princípios éticos e deontológicos defini-
dos e claros.

Tendo assim como principal objectivo a defesa do interesse pú-
blico faz sentido que seja de inscrição obrigatória e que só com 
essa inscrição válida seja possível exercer a profissão. E neste 
quadro também fará sentido que sejam governamentalmente 
tuteladas.

Mas já não fará sentido que essa sua tutela se defina por uma 
estreita e reduzida visão das coisas e se estabeleça, por tempo-
rária e momentânea decisão, num qualquer ministério. E não 
faz sentido por, pelo menos, três ordens de razões: porque as 
ordens profissionais devem ultrapassar, pelo vínculo ao inte-
resse público, a visão específica e absoluta da profissão que in-
tegram; porque devem, representando diferentes profissões, 
ser de fácil interligação como forma de garantir equidade e 
harmonização de direitos e deveres, evitando visões demasia-
do corporativistas para a sua acção que o afunilamento orgâni-
co tenderá a traduzir e porque, encontrando-se já reunidas sob 
o Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP), não faz 
sentido desviar o seu foco do trabalho de coordenação para as 
inevitáveis chamadas de atenção que a divisão irá obrigar. Nes-
te sentido, para melhor articulação, garantia e coerência de de-
fesa do interesse público, as ordens profissionais deveriam es-
tar apenas e todas sob a mesma directa tutela da Presidência do 
Conselho de Ministros.

Sendo o factor defesa e salvaguarda do interesse público ele-
mento determinante na razão da existência das ordens, o seu 
processo histórico de construção mantém, no entanto, algu-
mas marcas e tiques de carácter corporativo que podem trans-
portar as suas acções para um mero jogo de interesses. Como 
aliás ainda muito recentemente se viu no ataque sem nexo ou 
fundamento de interesse público à Lei n.º 31/2009 - lei que ti-
nha colocado, julgava-se, uma pedra no famigerado Decreto 
73/73 - e que mais não mostrou do que o voraz e interesseiro 
apetite de outras profissões por competências estabelecidas e 
resguardadas. Apetite que se ampliará em directa proporção 
com a dimensão da crise...

opinião

não faz sentido 
que a tutela 
das ordens 
profissionais 
se defina por 
uma estreita 
e reduzida visão 
das coisas.
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A Ordem dos Arquitectos tem um espaço de intervenção pro-
fissional definido para o exercício dos seus membros - que a 
recente Lei n.º 40/2015 veio confirmar - e, resultante de um 
processo iniciado imediatamente ao 25 de Abril de 1974, tem 
também algumas diferenças organizativas em relação às suas 
congéneres mais antigas. Destas diferenças - que se tornarão 
menores, julgo, com a aprovação pela Assembleia da República 
dos novos estatutos das ordens - é símbolo, numa preocupação 
de estruturar democraticamente a organização, o uso do termo 
Presidente em substituição do tradicional Bastonário. Mas não 
nos faltam - nem sei se seria possível, face às exigências legais, 
de outra maneira - tiques corporativistas.

Alguns parecem-me mesmo abusivos e sem qualquer razão que 
ultrapasse o interesse. Embora seja parte do quadro - as ordens 
têm o poder de regular o acesso à profissão - não entendo o 
controlo de acesso à profissão da forma como é feito: saída das 
escolas com mestrado integrado na área mas obrigação de es-
tágio para poder exercer a profissão autonomamente. Este es-
tágio é, na Ordem dos Arquitectos, considerado como um pe-
ríodo destinado à formação profissional, formação em Estatuto 
e Deontologia e aquisição de experiência profissional que habi-
litará o Membro Estagiário para o desempenho autónomo dos 
actos próprios da profissão. Tudo sob o generalizado e pouco 
convincente argumento - uma espécie de manto opaco ao gos-
to das profissões liberais para esconder estratégicas razões - de 
que as escolas não preparam os seus formandos para o exercí-
cio da profissão. E porque não preparam?!

Este controlo de acesso poderia ser aceitável se a Ordem fos-
se uma associação privada e não pública. Porque sendo priva-
da e portanto de inscrição voluntária, e para que o seu crédito 
social fosse elevado, natural seria um grau de exigências para 
os seus membros que lhe possibilitasse o prestígio pretendido. 
Mas pública?! Não me parece fazer qualquer sentido. O que fa-
ria sentido era que a Ordem dos Arquitectos, em vez de mera 
presença no Conselho Consultivo da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), tivesse um papel ac-
tivo e determinante na acreditação dos cursos de Mestrado In-
tegrado em Arquitectura: acreditado o curso, o acesso ao exer-
cício da profissão, por via da entrada na Ordem, seria directo, 
eventualmente com algumas restrições temporárias para de-
terminados tipos de actividades próprias da profissão. Assim, 
o interesse público do exercício da profissão de Arquitecto es-
taria salvaguardado - garantida que estava a aprendizagem das 
competências necessárias - e acabar-se-ia com a nem sempre 
aceitável prática de estágios, retirando do arbítrio individual a 
relação laboral entre recém-licenciados e tarefas profissionais.

Caso parecido se passa na legislação e regulamentação que di-
versas entidades vão construindo: em vez de ser chamada - 
quando é - a dar parecer sobre o que já está preparado para sair 

Veria com interesse 
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conselho formado 
por personalidades 
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balizassem 
a conduta 
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mestras.



26.27

opinião

A ordem deverá 
constituir-se 
num espaço 
de referência 
capaz de ampliar 
a visão de 
uma profissão 
de serviço 
público.

a público, a Ordem deveria ser chamada a pronunciar-se desde 
o primeiro conceito e a participar desde o início na construção 
regulamentar, permitindo assim, e mais uma vez, que o inte-
resse público não seja defraudado pela negligência, ignorância 
ou mesmo pretensão de quem joga apenas no interesse imedia-
tista das propostas.

Mas assim, poder-se-ia argumentar, o corporativismo que se 
pretende evitar teria uma maior hipótese de predominância. É 
verdade mas, como se percebe, é o interesse público - o tal fac-
tor determinante, a razão de ser, da existência das ordens e que 
esteve na génese da recente petição pública Pelo Direito à Arqui-
tectura entregue na Assembleia da República - e a adequação 
das estruturas a esse domínio que podem impedir a sobreposi-
ção dos interesses internos. E, para o caso, veria com interesse a 
existência de um Conselho formado por personalidades exterio-
res à profissão que balizassem a conduta da Ordempor forma a 
que não sejam desvirtuadas as fronteiras de uma Política Pública 
de Arquitectura que tem, precisamente no interesse público e no 
direito à Arquitectura, as suas traves mestras.

A qualidade da Arquitectura é, naturalmente e porque acredi-
tamos que é de interesse público, uma das preocupações da Or-
dem. Propósito que, em tempo de crise - mal de que, parece, só 

retoricamente sairemos - não é fácil de atingir. Por isto e por 
aquilo, porque há muito pouco trabalho, porque os retornos 
não chegam para os custos, porque… nada disto anda bem e não 
permite a qualidade de vida necessária à qualidade da presta-
ção profissional. E as responsabilidades da Ordem aumentam.

Nestes tempos de visíveis dificuldades a Ordem deverá consti-
tuir-se - e o alargamento do tempo da crise mostrará que o ris-
co da redução da sua intervenção será enorme para o exercício 
da profissão e para o interesse público da sua aplicação - num 
espaço de referência profissional onde, para além das soluções 
administrativas que possa servir aos seus membros, seja capaz 
de ampliar a visão de uma profissão que se pretende de servi-
ço público.

E naturalmente será exigido à Ordem - de novo em nome do 
interesse público que a motiva e não de qualquer interesse cor-
porativo - uma superior prestação de serviços bem como uma 
maior exigência junto dos poderes políticos, provendo a melhor 
condição dos seus membros para o exercício da profissão. E se 
aí cabe a existente e constante formação contínua - que, inte-
ligentemente, os Arquitectos consideram não obrigatória para 
garantir a sua qualidade e permitir a construção do conheci-
mento de acordo com as apetências de cada um - ou o conjunto 
de serviços prestados, devem também, agora mais do que nun-
ca, caber facilidades em termos de programas de saúde, segu-
ros e - numa evidente vantagem - acesso facilitado a financia-
mentos - como se vai a concursos? como se substitui material 
necessário ao exercício profissional? 

Hoje, teremos que pensar a Ordem não só como directamente 
associada aos passos necessários ao exercício profissional mas 
também associada aos aspectos indirectos que permitem man-
ter a qualidade da sua intervenção.

Em tempo de crise a Ordem deve procurar garantir aos seus 
membros meios e serviços que lhes permitam continuar a 
exercer a profissão com dignidade e possibilidade de servir o 
interesse público. Fazendo assim justiça ao seu propósito de ser 
parte activa numa Política Pública de Arquitectura.

João Paulo Bessa
Membro n.º 724
Membro do Conselho Nacional de Delegados (desde 2008)
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1. Qual foi a oportunidade para a OA no processo desen-
cadeado por força da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, de 
adequação do estatuto de todas as ordens? Reforçou as 

competências da organização e criou novas condições de pro-
tecção do título de arquitecto e, particularmente, de exercício 
da profissão?
Entre este processo, em curso, e o processo conduzido nos anos 
90, que consagrou a nova designação da Associação dos Arqui-
tectos Portugueses, há diferenças importantes. Não obstante, a 
necessidade manifesta pelas arquitectas e arquitectos em Con-
gresso dos Arquitectos, reunidos em 1992 e em 2006, está na 
fundamentação de ambos. Nos dois casos um quadro econó-
mico e social que condiciona a prática dos arquitectos e exige 
uma nova visão para a organização e da profissão. O próximo 

estatuto, que deixa de estar fechado num mecanismo de revisão 
impossível senão por iniciativa externa e por vontade do Go-
verno, deverá, sem equívocos, dar resposta ao direito de todos 
à Arquitectura, que não pode ser separada dos seus autores e… 
do quadro económico e social que vivemos.

2. Com esta edição o boletim encerra o seu ciclo de vida “palpá-
vel”. Sinal dos tempos e vontade de racionalizar meios. O ba vai 
ser integrado nos suportes digitais nacionais e, quando neces-
sário for, encontrará meios alternativos em suporte papel, com 
o objectivo de divulgar textos de matriz associativa. 
Cumprimentam-se todas as equipas de direcção, edição, pa-
ginação e impressão do ba, que nasceu “Arquitectos informa-
ção” em 1993.

AbRE JANELA
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