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A1  Avalie as seguintes afirmações, classificando-as de VERDADEIRAS (V) ou 
FALSAS (F): 

Ao contrário dos regulamentos internos da OA, cuja aplicação é restrita 
aos membros da instituição, o Estatuto da Ordem dos Arquitectos (EOA) é 
uma ‘lei geral’ aplicável a todos os cidadãos, nacionais ou estrangeiros. 

V F 

A Ordem dos Arquitectos é uma associação pública profissional tutelada 
pelo Ministério dos Transportes e Obras Públicas. 

V F 

A Ordem dos Arquitectos inclui os arquitectos-paisagistas. V F 

Os mandatos dos órgãos sociais da OA são de cinco anos. V F 

No Reg. de Deontologia encontramos definidas as normas de conduta a 
respeitar pelos arquitectos no exercício da profissão em território nacional. 

V F 

Todos os órgãos nacionais da OA são órgãos de recurso das deliberações 
tomadas pelos respectivos órgãos regionais. 

V F 

A2   Associe as seguintes competências aos respectivos órgãos sociais da OA: 

Pronunciar-se sobre o plano de actividades do conselho directivo nacional.  

Exercer funções consultivas a solicitação dos restantes órgãos regionais.  

Definir a posição da Ordem perante os órgãos de soberania e da Administração 
Pública, no que se relacione com a prossecução dos fins institucionais a 
Ordem. 

 

Criar delegações e dinamizar a criação de núcleos, de acordo com os 
regulamentos internos. 

 

Exercer o poder disciplinar sobre os membros da Ordem com domicílio 
profissional na área da secção correspondente (excepto sobre os titulares dos 
órgãos sociais do mandato em curso ou imediatamente anterior). 

 

 

A  Conselho Directivo Regional 

B  Assembleia Geral 

C  Congresso 

D  Conselho Nacional de Delegados 

E  Conselho Regional de Admissão 

F  Conselho Fiscal Nacional 

G  Conselho Nacional de Admissão 

H  Conselho Directivo Nacional 

I  Assembleia Regional 

J  Conselho Regional de Disciplina 

L  Conselho Nacional de Disciplina 

M  Conselho Regional de Delegados 
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A3   Um arquitecto, membro inscrito na Secção Regional do Norte, dirigiu um 
requerimento à OA solicitando que esta lhe reconhecesse o valor 
arquitectónico de uma intervenção por si projectada. Questionado sobre o 
motivo do pedido, o arquitecto informou os serviços da OA que estaria a 
fazer esse pedido em conformidade com uma disposição regulamentar 
prevista no Regulamento de um Plano de Pormenor para a recuperação 
urbanística de uma AUGI (área urbana de génese ilegal) situada na zona 
metropolitana de Lisboa, a qual previa a possibilidade, entre outros, em face 
desse reconhecimento pela OA, de poder ser dispensado o cumprimento 
pelo arquitecto de diversos parâmetros urbanísticos ditados por esse plano.  

Avalie a possibilidade de a OA emitir esse reconhecimento do valor 
arquitectónico à luz do seu actual estatuto. Justifique o seu entendimento e 
identifique, caso exista(m), o(s) preceito(s) legal(is) do EOA porventura 
aplicáveis à situação. 
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B1  Avalie as seguintes afirmações, classificando-as de VERDADEIRAS (V) ou 
FALSAS (F): 

As sociedades que se dediquem à prestação de serviços que 
correspondam à prática dos actos próprios do arquitecto não necessitam 
de ser propriedade exclusiva de arquitectos. 

V F 

A definição em Estatuto dos actos próprios do arquitecto compreende 
implicitamente a delimitação de um campo de actividade exclusivo a este 
profissional. 

V F 

A profissão de arquitecto é uma actividade profissional regulada. V F 

Um licenciado em arquitectura estrangeiro já inscrito na ordem profissional 
do seu país de origem não pode em Portugal intitular-se 'arquitecto' 
enquanto não concluir o seu processo de admissão à Ordem dos 
Arquitectos portuguesa. 

V F 

O princípio de exclusividade dos projectos de arquitectura para os 
arquitectos, bem assim o princípio da obrigatoriedade de intervenção de 
arquitecto na elaboração de planos e projectos, mais do que procurar 
garantir aos arquitectos o direito constitucional ao trabalho, pretende 
constituir-se como uma garantia à sociedade para a qualidade das 
edificações, na salvaguarda do interesse público associado à arquitectura. 

V F 

Um arquitecto, ao elaborar o seu curriculum vitae para efeitos de inclusão 
em candidatura a novo emprego, não deve prestar informações que não 
sejam verdadeiras. 

V F 

B2  Imagine que nesta fase da sua vida, isto é, enquanto arquitecto-estagiário, 
um familiar lhe oferecera um pequeno apartamento situado nas Avenidas 
Novas em Lisboa, num prédio de habitação multi-familiar, cujo projecto de 
arquitectura havia sido elaborado em tempos por uma arquitecta ainda viva. 
O prédio em questão, não obstante entretanto até ter sido objecto de 
classificação como sendo património de interesse municipal, apresenta-se 
globalmente bastante degradado, o mesmo sucedendo de resto com o seu 
apartamento. É, contudo, sua intenção vir a habitar esse apartamento. Para 
o efeito torna-se portanto necessário promover uma profunda reabilitação do 
apartamento e, por vontade sua, alterar a organização interior da fracção, 
englobando na sala comum uma área exterior de varanda, fechando-a com 
marquise. 

Avalie se perante as circunstâncias descritas lhe é permitido elaborar o 
projecto de reabilitação/remodelação do seu apartamento. Justifique e 
indique os preceitos legais do EOA e RD porventura aplicáveis. 
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B3  Ainda com referência à situação descrita no enunciado da pergunta anterior, 
seleccione, por entre os diversos cuidados deontológicos a cumprir por 
aquele que venha a elaborar o projecto de reabilitação/remodelação em 
causa, as três obrigações que considere mais relevantes perante a situação 
referida, descrevendo-as e indicando os preceitos legais do EOA e RD 
porventura aplicáveis.  
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C1  Avalie as seguintes afirmações, classificando-as de VERDADEIRAS (V) 
ou FALSAS (F): 

Os arquitectos suspensos, seja por opção própria ou por decisão 
disciplinar, estão isentos do cumprimento dos seus deveres deontológicos 
na vigência do período de suspensão. 

V F 

Os arquitectos, no exercício da sua profissão, devem fazer prevalecer a 
salvaguarda do interesse público aos seus interesses privados, ou aos 
interesses dos seus clientes. 

V F 

Um arquitecto, ao publicitar o seu trabalho, deve compaginar o exercício 
desse ser direito previsto em EOA com os legítimos direitos de terceiros, 
como p.ex. o direito à privacidade dos seus clientes. 

V F 

Os arquitectos podem oferecer compensação a terceiros para serem 
contratados. 

V F 

C2  Um membro efectivo da OA com actividade de arquitecto, ao ser nomeado 
assessor do Governo Regional da Madeira, … 

�  … pode desempenhar simultaneamente as duas funções, continuando a 
exercer ainda que condicionalmente a sua profissão de arquitecto, desde 
que informe a OA do seu novo cargo. 

�  … deve solicitar imediatamente a suspensão da sua inscrição na OA, 
podendo continuar a desempenhar as duas funções enquanto o seu 
pedido junto da OA aguarda deferimento. 

�  … deve suspender imediata e incondicionalmente o exercício da profissão. 

�  … deve suspender imediatamente o exercício da profissão, bem como 
solicitar seguidamente a suspensão temporária da sua inscrição na OA. 

C3  Um arquitecto, quando aceite a designação da OA para integrar o júri de um 
concurso de arquitectura, … 

� … não deve participar nesse concurso, a não ser que ainda assim tenha sido 
expressamente convidado a apresentar a sua proposta pela entidade 
promotora do concurso. 

� … pode participar nesse concurso, desde que no âmbito do trabalho do júri 
se abstenha de tomar parte na decisão final para escolha do projecto 
vencedor. 

� … pode participar nesse concurso, desde que apresente o seu projecto em 
anonimato. 

� … não deve participar nesse concurso seja a que título for. 
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C4  Com referência à questão colocada na pergunta anterior, justifique a sua 
opção com base nos princípios e nas normas deontológicas previstas no 
EOA e RD e indique os respectivos preceitos legais porventura aplicáveis.  
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C5   O arquitecto Silva decidiu participar num concurso para a elaboração do 
projecto de arquitectura de um equipamento social destinado à terceira 
idade, a construir no Algarve. Com o intuito de aumentar as suas 
possibilidades de ganhar o concurso - e uma vez que o valor da obra seria 
um dos critérios de avaliação das propostas a concurso - resolve indicar na 
estimativa de custo da obra por si elaborada um valor inferior ao real, não 
obstante ter a convicção de que por esse valor será muito difícil, senão 
mesmo impossível, concretizar a obra, nomeadamente atendendo aos 
elevados requisitos técnicos exigidos em caderno de encargos.  

Avalie a atitude do arquitecto Silva à luz das regras deontológicas vigentes 
na OA. Justifique e indique os preceitos legais do EOA e RD porventura 
aplicáveis. 
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D1  Avalie as seguintes afirmações, classificando-as de VERDADEIRAS (V) 
ou FALSAS (F): 

O Ministério Público deve dar conhecimento à OA das participações 
apresentadas contra arquitectos, por actos relacionados com o exercício 
da profissão de arquitecto. 

V F 

A responsabilidade disciplinar de um arquitecto pode ser dirimida caso se 
verifique na prática do ilícito determinada circunstância, tais como, p.ex. a 
coação física ou moral sobre o infractor. 

V F 

A arbitragem de conflitos consiste num processo de resolução de conflitos 
em que um árbitro ou um colégio de árbitros, uma vez ouvidas as partes 
em conflito, determina uma decisão. 

V F 

Nos procedimentos disciplinares da OA, a inexistência de antecedentes 
disciplinares pode ser considerado como circunstância agravante da 
infracção disciplinar. 

V F 

A decisão de aplicação de penalidade disciplinar é publicitada, 
nomeadamente, em jornal diário de distribuição nacional. 

V F 

D2  Complete as seguintes afirmações, utilizando para o efeito palavras das 
abaixo indicadas: 

� As decisões transitam em julgado, logo que esgotado o prazo para 
apresentação de ……………………. 

� O arguido pode nomear para sua …………………… um representante 
especialmente mandatado para esse efeito. 

� O …………………… disciplinar prescreve no prazo de três anos sobre a 
prática da infracção, salvo o disposto nos números seguintes. 

� Até ao ……………………, o procedimento é secreto. 

� A …………………… disciplinar permanece durante o período de suspensão 
da Ordem, e não cessa pela demissão da Ordem, relativamente a factos 
anteriormente praticados. 

procedimento  

arguido   

circunstâncias 
atenuantes  

defesa 

membro 

infracção 

relator 

ilícito  

despacho de 
acusação 

recurso 
administrativo 

processo 

acórdão final 

responsabilidade  

culpa 

representação 

contestação 
administrativa 

 

 


