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Exmo. Sr. Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, 

Dr. Jorge Ribeiro, 

 

Na sequência da tomada de conhecimento do Concurso Público para a Elaboração de projetos 

de execução de Arquitetura e Especialidades para a Santa Casa da Misericórdia de Melgaço, 

publicado em D.R. n.º 194, de 06 de Outubro de 2020, com as Declarações de Rectificação 

publicadas em D.R. n.ºs 194 e 195 de, respectivamente, 06 e 07 de Outubro de 2020, o Conselho 

Directivo Regional do Norte (CDRN) da Ordem dos Arquitectos, na prossecução das suas 

atribuições, definidas no Estatuto da Ordem dos Arquitectos – Decreto-Lei 176/98, de 3 de Julho, 

alterado pela Lei n.º 113/2015, de 28 de Agosto –, realizou uma análise sumária ao processo de 

concurso, disponível em http://www.acingov.pt, e, nessa sequência, não pode deixar de 

manifestar as suas reservas relativamente a algumas opções tomadas, pelo que entende ser seu 

dever expor o seguinte: 

 

1 – PROJECTO ELABORADO EM EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

Conforme o estabelecido na cláusula 16.ª e 18.ª do Caderno de Encargos, pretende-se com 

este procedimento a aquisição de serviços para a «elaboração dos projectos de execução 

de arquitectura e projectos de licenciamento e execução das especialidades para a 

empreitada de edificação dos edifícios: 

 Ampliação da Ala Sul do Lar “Cantinho dos Avós”; 

 Remodelação do Lar “Pereira de Sousa”», 

Sendo que o projecto de arquitectura de cada equipamento, desenvolvido até à fase de 

licenciamento, é entregue ao prestador de serviços pela Santa Casa da Misericórdia. 

Exmo. Senhor Provedor da 
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 
DE MELGAÇO 
Largo loja Nova – Roussa 
4960-558 Melgaço   

     

REF N.P DE/FROM  DATA/DATE 

SRN_1809/2020 4 CDRN  09/10/2020 
 

    

ASSUNTO/SUBJECT 

CONCURSO PÚBLICO - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

EXECUÇÃO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES PARA A 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MELGAÇO 

http://www.acingov.pt/


 

Ora,  

De acordo com o estabelecido na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei 40/2015, 

de 1 de Junho, o projeto é elaborado em equipa de projeto, enquanto uma “…equipa 

multidisciplinar …, constituída por vários autores de projeto e pelo coordenador de 

projeto…”, este último “… a quem compete garantir a adequada articulação da equipa de 

projeto em função das características da obra, assegurando a participação dos técnicos 

autores, a compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias para o 

cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade e a 

respeitar por cada autor de projeto”. 

Assim, levantam-se-nos algumas dúvidas quanto ao cumprimento do que é exigindo no 

diploma anterior, pois que, o projecto de arquitectura de cada um dos equipamentos já foi 

elaborado até à fase de licenciamento, aparentemente sem que tivesse havido uma prévia 

contratação de uma equipa multidisciplinar e uma articulação entre a Arquitectura e as 

diferentes especialidades, conforme exigido por lei. 

A acrescer ao exposto, encontrando-se a Santa Casa da Misericórdia a lançar um 

procedimento concursal com o intuito de contratar os serviços de uma equipa que irá dar 

seguimento a um projecto já elaborado por outro(s) técnico(s), chama-se a atenção para a 

necessidade de salvaguarda das questões de direitos de autor relativas ao(s) autor(es) dos 

projectos já elaborados. 

 

2 – DESAJUSTE ENTRE CRITERIOS DE AVALIAÇÃO E ELEMENTOS DA PROPOSTA 

Segundo o art.º 16.º do Programa do Procedimento, ”A adjudicação será efectuada de 

acordo com a avaliação da melhor relação qualidade-preço,…” segundo dois critérios de 

avaliação, um respeitante ao “Preço”, com uma ponderação de 40%, e outro respeitante à 

“Valia Técnica”, com uma ponderação de 60%”, este último ainda subdividido em três 

subfactores, com diferentes graus de ponderação, conforme estipulado no Anexo IV ao 

Programa do Procedimento. 

Ora, analisados os três subfactores respeitantes à avaliação da Qualidade da Proposta, de 

imediato se conclui que aqueles não têm correspondência alguma com os elementos que 

têm que constituir a proposta, exigidos no art.º 13.º do Programa do Procedimento. 

Na verdade, uma aplicação daqueles subfactores implica a elaboração de fases de projecto 

que ou não são exigidas na proposta, ou são exigidas mas sem cobertura legal. Por 

exemplo, exige-se uma memória descritiva, que nos termos do disposto na alínea a) do n.º 

2 do artigo 5.º da Portaria n.º 701-H/2008, de 29/07, integra um dos elementos que 

constituem a fase de estudo prévio, a segunda fase de elaboração de projecto, após o 

programa base. Sob a epígrafe de Plano de mobilidade/exequibilidade, pretendem-se avaliar 

aspectos que dizem respeito ao Plano de Segurança e Saúde em fase de projecto, que não 

são exigidos nos elementos da proposta. 
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Alerta-se para o facto de, nos termos das regras estabelecidas no CCP, a natureza do tipo 

de procedimento que lançaram, um concurso público, apenas permitir avaliar prestadores 

de serviços e não avaliar soluções de projecto, o que apenas é possível no procedimento 

especial do Concurso de Concepção. 

Ora, os princípios e normas da contratação pública exigem que apenas se exija o que vai 

ser avaliado e não mais, sob pena de um esforço inútil aos concorrentes ou a abertura a 

quebras da igualdade, transparência e concorrência. 

Em face do que acima fica exposto, e porque, no caso concreto e atentos os objectos do 

projecto, não fica claro que a melhor opção tomada pela Entidade Adjudicante teria sido a 

de um Concurso de Concepção e não um Concurso Público para aquisição de serviços, 

sempre se impõe, para a reposição da legalidade do procedimento, uma reformulação dos 

elementos da proposta e dos critérios de avaliação. 

 

3 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

Apesar do prazo fixado para apresentação das propostas se encontrar de acordo o mínimo 

estabelecido no n.º 1 do art.º 135.º do CCP, o Pelouro da Encomenda do CDRN entende, 

em face das exigências técnicas que um projecto desta natureza requer, que aquele prazo 

contraria o que se encontra definido no n.º 2 do art.º 63.º do CCP, que refere que «Na fixação 

do prazo para a apresentação das propostas, deve ser tido em conta o tempo necessário à 

sua elaboração, em função da natureza, das características, do volume e da complexidade 

das prestações objeto do contrato a celebrar, em especial dos aspetos da sua execução 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, bem como a necessidade de prévia 

inspeção ou visita a locais ou equipamentos, por forma a permitir a sua elaboração em 

condições adequadas e de efetiva concorrência.» 

Considera-se, portanto, que o prazo estabelecido em fase de concurso - de apenas 6 dias -

, não é adequado, pois que não permite aos técnicos intervenientes no processo fazer uma 

análise realista e objectiva da encomenda, reunir toda a equipa para avalisar as exigências 

da proposta em termos técnicos, temporais e económicos, bem como obter os documentos 

necessários para concorrer em condições que garantam o exercício da actividade 

profissional responsável e competente. 

 

4 - DESEMPATE 

Entende-se não adequado, em face do regime jurídico em vigor, estabelecerem que “Caso 

o empate persista, o desempate será realizado por sorteio….”. 

 



Esperando o melhor acolhimento de V.ª Ex.ª às questões acima apontadas, tomamos a 

liberdade de comunicar estas reservas, deixando à V.ª consideração a adopção das medidas 

que considerem adequadas, pela defesa do interesse público e dos vossos superiores 

interesses subjacentes, e da própria qualidade da arquitectura e das condições asseguradas 

para o exercício da actividade profissional dos arquitectos e demais projectistas, 

disponibilizando-nos para qualquer apoio ou esclarecimento que entendam necessário ou 

conveniente.  

Mais informamos que, tendo em conta os vários pedidos de esclarecimento colocados pelos 

nossos membros, o CDRN terá que divulgar uma notícia no seu sítio com a análise realizada ao 

concurso, no sentido de informar os seus membros sobre o procedimento em causa, pelo que, 

solicitamos que nos informem sobre qualquer alteração às peças procedimentais. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

Conceição Melo, Arqt.ª 

Presidente do Conselho Directivo Regional do Norte (CDRN) da Ordem dos Arquitectos 

Responsável pelo Pelouro da Encomenda do CDRN da Ordem dos Arquitectos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


