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ESTATUTO DA ORDEM  
DOS ARQUITECTOS

CAPITULO I– DISPOSIÇÕES GERAIS
artigo  1.° Natureza e sede
1. A Ordem dos Arquitectos, abreviadamente designada 
por Ordem, é a associação pública representativa  
dos licenciados ou detentores de diploma equivalente  
no domínio da arquitectura, que exerçam a proissão  
de arquitecto.

2. A Ordem tem sede em Lisboa.

artigo  2.° Âmbito
1. A Ordem compreende as Secções Regionais do Norte 
e do Sul, sem prejuízo de, por deliberação da assembleia 
geral, poderem ser criadas novas secções regionais  
e deinido o respectivo âmbito de competência regional.

2. A Secção Regional do Norte tem sede no Porto  
e abrange a área correspondente aos distritos de Viana 
do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, 
Coimbra, Viseu e Guarda.

3. A Secção Regional do Sul tem sede em Lisboa e abrange  
a área correspondente aos distritos de Castelo Branco, Leiria, 
Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro,  
bem como às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

artigo  3.° atribuições
São atribuições da Ordem:
 a) Contribuir para a defesa e promoção da arquitectura  
e zelar pela função social, dignidade e prestígio da proissão 
de arquitecto, promovendo a valorização proissional  
e cientíica dos seus associados e a defesa dos respectivos 
princípios deontológicos;
 b) Admitir e certiicar a inscrição dos arquitectos,  
bem como conceder o respectivo título proissional;
 c) Elaborar e aprovar os regulamentos internos de 
natureza associativa e proissional e pronunciar-se sobre 
legislação relativa ao domínio da arquitectura e aos actos 
próprios da proissão de arquitecto;
 d) Representar os arquitectos perante quaisquer 
entidades públicas ou privadas;
 e) Contribuir para a elevação dos padrões de formação 
do arquitecto;
 f) Defender os interesses, direitos e prerrogativas  
dos associados;

 g) Fazer respeitar o código deontológico e exercer 
jurisdição disciplinar sobre todos os arquitectos nacionais 
e estrangeiros que exerçam a proissão em território 
nacional;
 h) Promover o intercâmbio de ideias e de experiências 
entre os membros e entre estes e organismos congéneres 
estrangeiros e internacionais, bem como acções de 
coordenação interdisciplinar, quer ao nível da formação  
e investigação, quer ao nível da prática proissional;
 i) Colaborar, patrocinar e promover a edição 
de publicações que contribuam para um melhor 
esclarecimento público das implicações e relevância  
da arquitectura;
 j) Colaborar com escolas, faculdades e outras instituições 
em iniciativas que visem a formação do arquitecto;
 l) Organizar e desenvolver serviços úteis aos seus 
associados;
 m) Regulamentar os estágios de proissionalização 
organizados pela Ordem e participar na sua avaliação;
 n) Filiar-se ou estabelecer acordos com organizações 
nacionais, internacionais e estrangeiras com objectivos 
ains;
 o) Acompanhar a situação geral do ensino da 
arquitectura e dar parecer sobre todos os assuntos 
relacionados com esse ensino;
 p) Registar a autoria dos trabalhos proissionais,  
nos termos da lei;
 q) Colaborar na organização e regulamentação  
de concursos que se enquadrem nos seus objectivos  
e participar nos seus júris.

CAPITULO II– MEMBROS
artigo  4.° espécies
A Ordem integra membros efectivos e extraordinários.

artigo  5.° membros efectivos
1. Podem inscrever-se como membros efectivos  
os titulares de licenciatura ou diploma equivalente no 
domínio da arquitectura, reconhecido nos termos legais  
e do presente Estatuto.

2. Podem ainda inscrever-se na Ordem, para o efeito  
do exercício em Portugal da proissão de arquitecto,  
os nacionais de outros Estados membros da Comunidade 
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Europeia quando titulares das habilitações académicas  
e proissionais requeridas legalmente para o exercício 
desta proissão no respectivo Estado de origem, de acordo 
com a Directiva n.º 85/384/cee, do Conselho, e respectivo 
diploma de transposição.

3. Os nacionais de Estados não pertencentes à Comunidade 
Europeia podem inscrever-se na Ordem, em condições  
de reciprocidade, desde que obtenham a equiparação do  
seu diploma nos termos da legislação em vigor.

artigo  6.° estágios
Aos candidatos mencionados no artigo anterior pode  
ser exigida a realização de estágio e a prestação de provas 
de aptidão.

artigo  7.° membros extraordinários
1. Os membros extraordinários podem ser 
correspondentes, honorários e estagiários.

2. Podem ser membros correspondentes as pessoas 
singulares ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, que, 
pela sua actividade, possam contribuir para a realização 
dos ins da Ordem, os estudantes de arquitectura e os 
membros de associações congéneres estrangeiras, em 
condições de reciprocidade.

3. Podem ser membros honorários as pessoas singulares 
ou colectivas que a Ordem queira distinguir em razão de 
importantes contribuições no âmbito dos seus objectivos.

4. Podem ser membros estagiários os licenciados  
ou diplomados com as habilitações descritas no artigo  
5º que estejam a cumprir o período de estágio.

artigo  8.° exclusão e suspensão
1. A exclusão da Ordem pode dar-se a pedido  
do interessado.

2. É suspensa a inscrição na Ordem nas seguintes 
situações:
 a) A pedido do interessado;
 b) Na sequência de processo disciplinar que envolva  
a aplicação da pena de suspensão;
 c) Quando se veriique uma situação de incompatibilidade.

CAPITULO III– ORGANIZAÇÃO
artigo  9.° Órgãos
1. A Ordem dos Arquitectos compreende órgãos nacionais 
e regionais.

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 iscal nacional;
 f) O conselho nacional de  disciplina;
 g) O conselho nacional de admissão.

3. São órgãos regionais:
 a) As assembleias regionais;
 b) Os conselhos regionais de delegados;
 c) Os conselhos directivos regionais;
 d) Os conselhos regionais de disciplina;
 e) Os conselhos regionais de admissão.

artigo  10.° regras gerais
1. Os titulares dos órgãos da Ordem são eleitos por um 
período de três anos, não sendo permitida a acumulação 
de cargos.

2. Nos cargos do conselho directivo nacional e nos 
conselhos directivos regionais não é permitida a reeleição 
para um terceiro mandato consecutivo nem nos três anos 
subsequentes ao termo do segundo mandato consecutivo.

3. Excepto nos cargos previstos no número anterior 
quando exercidos com carácter de regularidade  
e permanência, desde que a remuneração seja inscrita  
no orçamento em verba própria, a actividade exercida  
em qualquer órgão da Ordem é gratuita.

4. Excluindo os membros dos conselhos de delegados,  
o falecimento ou impedimento prolongado de um membro 
de qualquer  outro órgão pode conduzir à sua substituição 
por cooptação, proposta pelo órgão respectivo, por uma 
única vez e desde que objecto de ratiicação pelo conselho 
de delegados respectivo.
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artigo  11.° candidaturas
1. As candidaturas a órgãos da Ordem só podem ser 
apresentadas por membros efectivos no pleno exercício 
dos seus direitos.

2. Para além das situações de incompatibilidades legais, não 
podem ser candidatos a titular de qualquer órgão da Ordem 
os titulares de órgão  directivo de qualquer estabelecimento 
de ensino público, particular ou cooperativo que ministre 
cursos de arquitectura, qualquer que seja a sua natureza.

3. A eleição para os órgãos nacionais e regionais da Ordem 
depende da apresentação de proposta de candidatura, 
respectivamente perante os presidentes da mesa da 
assembleia geral e da assembleia regional.

4. O prazo para apresentação das listas candidatas aos 
vários órgãos sociais termina trinta dias antes da data 
marcada para o acto eleitoral.

5. As propostas de candidatura são subscritas por um 
mínimo de 50 arquitectos com inscrição em vigor, 
devendo incluir a lista dos candidatos a todos os órgãos, 
com a sua declaração de aceitação e a indicação do 
candidato a presidente, e também de vice-presidente, 
quando for o caso, do respectivo órgão.

artigo  12.° eleições
1. A eleição para os diversos órgãos da Ordem realiza-
-se nos termos de regulamento próprio na data que for 
designada pelo presidente da mesa da assembleia geral.

2. Apenas têm direito de voto os membros da Ordem  
no pleno exercício dos seus direitos.

3. O voto é secreto e pode ser exercido pessoalmente  
ou por correspondência, caso em que será dirigido  
ao presidente da mesa da assembleia geral, devendo  
o boletim ser encerrado em sobrescrito acompanhado  
de carta com assinatura do votante reconhecida pelo 
notário ou de fotocópia do bilhete de identidade.

artigo  13.° congresso
1. O congresso realiza-se de três em três anos  
e nele podem participar, além dos membros efectivos  

e extraordinários, as pessoas que satisfaçam as condições  
de inscrição ixadas, bem como as que para o efeito  
sejam convidadas.

2. O congresso é organizado pelo conselho directivo 
nacional em colaboração com o conselho directivo 
regional da região onde aquele se realize e é presidido  
pelo presidente da mesa da assembleia geral.

3. O congresso é realizado alternadamente nas várias 
secções regionais.

4. Compete ao congresso:
 a) Pronunciar-se sobre o exercício da proissão  
e seu estatuto, bem como sobre o aperfeiçoamento  
da arquitectura nas suas componentes artística, técnica  
e humanística;
 b) Discutir as comunicações de carácter cientíico, 
artístico, técnico e cultural que lhe forem apresentadas;
 c) Aprovar  as moções de orientação e as recomendações 
de carácter associativo e proissional.

artigo  14.° assembleia geral
1. A assembleia geral é composta por todos os membros 
que se encontrem no pleno exercício dos seus direitos.

2. A assembleia geral reúne ordinariamente para a eleição 
dos órgãos nacionais e da mesa,  para discussão e votação 
do orçamento e do relatório e contas, em Dezembro  
e Abril dos anos, respectivamente, anterior e posterior  
ao do exercício em causa, e extraordinariamente mediante 
convocação pelo seu presidente nos termos do número 
seguinte.

3. As reuniões extraordinárias da assembleia geral  
são convocadas pelo presidente a solicitação do conselho 
nacional de delegados, do conselho directivo nacional,  
do conselho iscal nacional, de uma assembleia regional  
ou de 5% dos seus membros efectivos.

4. A mesa da assembleia geral é composta por cinco 
membros, um presidente e dois secretários, eleitos em 
assembleia geral, e dois vice-presidentes, os quais são  
os presidentes das assembleias regionais.
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5. A assembleia geral reúne nas sedes nacionais  
ou regionais, conforme determinação do presidente,  
ou no local onde funcione o congresso, quando se realize 
em simultâneo com este.

6. Salvo nos casos previstos na alínea d) do n.º 8, se, à hora 
marcada na convocatória da assembleia geral, não estiver 
presente pelo menos metade dos membros efectivos,  
a reunião terá início uma hora depois, com a presença  
de qualquer número de membros.

7. O disposto no número anterior não se aplica às reuniões 
extraordinárias da assembleia geral convocadas a solicitação 
de 5% dos seus membros efectivos, caso em que a assembleia 
geral só funciona se estiverem presentes pelo menos metade 
dos requerentes.

8. À assembleia geral compete:
 a) Eleger e destituir, nos termos do presente estatuto,  
os órgãos nacionais e a mesa;
 b) Discutir e votar o orçamento e o relatório de contas 
apresentados pelo conselho directivo nacional, acompanhados 
do respectivo parecer elaborado pelo conselho iscal nacional;
 c) Apreciar a actividade dos órgãos sociais nacionais  
e aprovar moções e  recomendações de carácter associativo 
e proissional;
 d) Discutir e aprovar propostas de alteração do Estatuto, 
ouvidas as assembleias regionais, mediante quorum  
de 10% dos seus membros efectivos e votação favorável  
de três quartos dos presentes;
 e) Fixar o valor da quota a pagar pelos seus membros 
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 proposta  
do conselho nacional de delegados;
 h) Pronunciar-se sobre todos os problemas de carácter 
proissional;
 i) Criar novas secções regionais e deinir o respectivo 
âmbito de competência territorial.

artigo  15.° conselho nacional de delegados
1. O conselho nacional de delegados é composto por um 
número mínimo de 16 membros, eleitos de acordo com  

o método da representação proporcional, e, por inerência, 
pelos presidentes dos conselhos regionais de delegados e por 
um dos membros do conselho iscal nacional, do conselho 
nacional de disciplina e do conselho nacional de admissão.

2. As listas de candidatura à eleição do conselho devem 
incluir membros inscritos em cada uma das secções 
regionais e três candidatos suplentes.

3. O presidente do conselho é o primeiro candidato da lista 
mais votada e o vice-presidente e os dois secretários são 
eleitos na primeira reunião em que aquele presida.

4. O conselho nacional de delegados funciona na sede  
da Ordem e reúne mediante convocação do presidente 
ou a solicitação de qualquer órgão nacional ou de um 
conselho regional de delegados.

5. O conselho nacional de delegados só pode deliberar 
com a presença da maioria dos seus membros, incluindo  
o presidente ou o vice-presidente, e as suas deliberações 
são tomadas à pluralidade  de votos, dispondo o presidente 
ou o vice-presidente, na ausência do primeiro, de voto  
de qualidade.

artigo  16.° 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 assembleias regionais 
e da assembleia geral, elaborando, pelo menos, um parecer 
anual sobre a sua actividade;
 c) Resolver os conlitos de competência entre órgãos sociais;
 d) Decidir os recursos interpostos das deliberações  
dos conselhos directivos regionais e nacional e dos 
conselhos regionais de delegados;
 e) Propor à assembleia geral a criação de especialidades;
 f) Pronunciar-se sobre o plano de actividades 
do conselho directivo nacional, sobre projectos de 
regulamentos do conselho directivo nacional, sobre 
propostas do conselho directivo nacional para iliação  
em instituições com objectivos ains aos da Ordem,  
sobre os temas do congresso e sobre propostas de alteração  
do presente Estatuto;
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 g) Aprovar as propostas elaboradas pelo conselho 
directivo nacional sobre alienação ou oneração de bens 
imóveis, ouvido o conselho iscal nacional;
 h) Exercer funções consultivas a solicitação dos órgãos 
sociais.

artigo  17.° conselho directivo nacional
1. O conselho directivo nacional é composto por:
 a) Um presidente;
 b) Um vice-presidente;
 c) Sete vogais;
 d) Os presidentes dos conselhos directivos regionais.

2. O presidente, o vice-presidente e os vogais são eleitos 
pela assembleia geral, devendo as listas candidatas  
à eleição incluir membros da Ordem inscritos em cada  
uma das secções regionais.

3. O presidente é o presidente da Ordem, cabendo-lhe 
representá-la em juízo e fora dele.

4. Na primeira sessão de cada triénio o conselho directivo 
nacional elege, de entre os seus membros, o secretário,  
o tesoureiro e a comissão executiva.

5. O conselho funciona na sede da Ordem e reúne, 
pelo menos uma vez por mês, mediante convocação do 
presidente, por sua iniciativa ou a solicitação de qualquer 
conselho directivo regional.

6. O conselho só pode deliberar com a presença de,  
pelo menos, seis dos seus membros, incluindo o presidente  
ou o vice-presidente, e as suas deliberações são tomadas  
à pluralidade de votos, dispondo o presidente ou o  
vice-presidente, na ausência do primeiro, de voto  
de qualidade.

7. As listas de candidatura devem apresentar três 
candidatos suplentes.

artigo  18.° competência do conselho directivo nacional
Compete ao conselho directivo nacional:
 a) Deinir a posição da Ordem perante os órgãos de 
soberania e da Administração Pública, no que se relacione 
com a prossecução dos ins institucionais da Ordem;

 b) Emitir parecer sobre projectos de diplomas 
legislativos que interessem ao exercício da proissão 
 de arquitecto e propor as alterações legislativas que  
se julguem por convenientes, ouvidos os conselhos 
directivos regionais;
 c) Dirigir os serviços de âmbito nacional da Ordem;
 d) Zelar pelo respeito e cumprimento do Estatuto  
e elaborar os regulamentos internos necessários à sua 
execução e à prossecução dos ins institucionais 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 despesas, 
aceitar doações e heranças ou legados, bem como alienar 
ou onerar bens nos termos da alínea g) do artigo 16.º  
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 orçamento 
geral da Ordem;
 i) Constituir organizações temáticas para a execução  
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 ixar os seus temas, ouvido  
o conselho nacional de delegados e as assembleias regionais;
 m) Admitir a inscrição dos arquitectos e autorizar o uso 
do título proissional;
 n) Dar execução às decisões disciplinares do conselho 
nacional de disciplina;
 o) Propor ao conselho nacional de delegados  
a aprovação dos regulamentos das especialidades.

artigo  19.° comissão executiva
1. A comissão executiva é composta por um número 
máximo de sete elementos escolhidos pelo conselho 
directivo nacional de entre os seus membros eleitos  
e pelos presidentes dos conselhos directivos regionais.

2. Compete à comissão executiva a coordenação da 
actividade e da gestão corrente da Ordem no intervalo 
entre as reuniões do conselho.
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artigo  20.° composição, funcionamento e competência  
  do conselho nacional de disciplina
1. O conselho nacional de disciplina é constituído por um 
presidente e por quatro vogais eleitos em assembleia geral 
e reúne na sede, por convocação do presidente.

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 imediatamente anterior;
 c) Eleger de entre os seus membros um delegado  
ao conselho nacional de delegados;
 d) Propor ao conselho nacional de delegados  
o regulamento de deontologia.

artigo  21.° composição, funcionamento e competência  
  do conselho iscal nacional
1. O conselho iscal nacional é constituído por um 
presidente e dois vogais eleitos em assembleia geral  
e reúne na sede, por convocação do seu presidente.

2. Compete ao conselho iscal nacional:
 a) Examinar pelo menos trimestralmente a gestão 
inanceira da Ordem;
 b) Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento 
anuais apresentados pelo conselho directivo 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.° composição, funcionamento e competência  
  do conselho nacional de admissão
1. O conselho nacional de admissão é composto por  
um presidente e dois vogais, eleitos pela assembleia geral,  
e reúne na sua sede, por convocação do seu presidente.

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 condições  
de realização periódica das provas de admissão 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.

artigo  23.° composição e funcionamento das assembleias regionais
1. Em cada secção regional funciona uma assembleia 
regional constituída por todos os membros inscritos  
por essa secção e no pleno exercício dos seus direitos.

2. A mesa da assembleia regional é constituída por um 
presidente, dois secretários e um suplente.

3. As assembleias regionais reúnem ordinariamente  
para a eleição da respectiva mesa e dos restantes órgãos 
regionais, bem como para apreciar o plano anual de 
actividades e o relatório do conselho directivo regional.

4. O funcionamento das assembleias regionais é regulado, 
com as necessárias adaptações, pelas regras estabelecidas 
para o funcionamento da assembleia geral.

artigo  24.° competência das assembleias regionais
Compete às assembleias regionais:
 a) Eleger e destituir os órgãos regionais;
 b) Apreciar o plano de actividades do conselho directivo 
regional e o seu relatório anual;
 c) Pronunciar-se sobre problemas de carácter 
proissional e associativo;
 d) Apreciar a actividade dos órgãos sociais regionais  
e aprovar moções e recomendações de carácter proissional 
e associativo;
 e) Pronunciar-se sobre a criação de novas secções 
regionais;
 f) Pronunciar-se sobre propostas de alteração  
ao Estatuto;
 g) Pronunciar-se sobre os temas do congresso.

artigo  25.° composição e funcionamentos dos conselhos  
  directivos regionais
1. Em cada secção regional funciona um conselho 
directivo regional, constituído por um presidente,  
um vice-presidente e sete vogais.
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2. Na primeira sessão do triénio, cada conselho directivo 
regional elege, de entre os seus membros, um secretário  
e um tesoureiro.

3. O presidente do conselho directivo regional convoca  
e dirige as reuniões, com voto de qualidade e representa  
a respectiva secção.

artigo  26.° competência do conselho directivo regional
Compete ao conselho directivo regional:
 a) Representar a Ordem na respectiva área, 
designadamente perante os organismos regionais e locais;
 b) Promover a iliação da respectiva secção em 
organizações de âmbito regional, nacionais ou estrangeiras, 
com objectivos ains, ouvido o conselho directivo nacional;
 c) Cooperar com os demais órgãos da Ordem na 
prossecução das suas atribuições;
 d) Administrar e dirigir os serviços regionais;
 e) Zelar pelo respeito e cumprimento do presente 
Estatuto, dos regulamentos e das orientações gerais  
da Ordem deinidas pelos órgãos nacionais competentes;
 f) Submeter à apreciação da assembleia regional o plano 
de actividades e o relatório anual;
 g) Cobrar as quotas dos membros inscritos na respectiva 
secção, bem como outras receitas próprias dos serviços  
a seu cargo, e autorizar despesas, nos termos do orçamento;
 h) Admitir a inscrição de membros residentes na área  
da respectiva região;
 i) Enviar ao conselho directivo nacional a lista de todos 
os membros inscritos, para efeitos de registo e autorização 
do uso do título proissional;
 j) Prestar serviços aos arquitectos e outras entidades;
 l) Criar delegações e dinamizar a criação de núcleos,  
de acordo com os regulamentos internos;
 m) Enviar ao conselho directivo nacional a parte das 
receitas das quotizações dos membros nela inscritos ixada 
em assembleia geral;
 n) Constituir comissões de trabalho de âmbito regional  
e nomear os seus membros;
 o) Pronunciar-se, a solicitação do conselho directivo nacional, 
sobre projectos de diplomas legislativos e regulamentares;
 p) Dar execução às decisões disciplinares dos conselhos 
regionais de disciplina;
 q) Certiicar a inscrição dos arquitectos e conceder  
o respectivo título proissional;

 r) Dar assessoria à organização de concursos e nomear 
representantes de júris.

artigo  27.° composição e funcionamento do conselho regional  
  de delegados
1. O conselho regional de delegados é o órgão consultivo e 
iscalizador da secção regional, composto por sete membros 
eleitos por método de representação proporcional ao 
número de votos obtidos pelas listas de candidatura e três 
membros designados por cada um dos conselhos regionais 
de disciplina e conselhos regionais de admissão.

2. As listas de candidatura devem apresentar uma 
maioria de candidatos residentes fora do distrito ou área 
metropolitana onde se situe a sede regional.

3. O presidente do conselho é o primeiro candidato da lista 
mais votada.

4. As listas de candidatura devem apresentar um membro 
suplente.

artigo  28.° competência do conselho regional de delegados
1. Compete ao conselho regional de delegados:
 a) Examinar a gestão inanceira do conselho directivo 
regional;
 b) Apreciar a actividade associativa na região;
 c) Exercer funções consultivas a solicitação dos restantes 
órgãos regionais;
 d) Pronunciar-se sobre a gestão inanceira da secção 
regional, dar parecer vinculativo sobre a utilização dos 
fundos de reserva regionais e sobre a criação de delegações;
 e) Estabelecer os critérios para a nomeação  
de representantes da secção regional no júri de concursos.

2. O presidente do conselho regional de delegados pode 
assistir, sem direito a voto, às reuniões do conselho 
directivo regional da secção correspondente.

artigo  29.° composição, funcionamento e competência  
  dos conselhos regionais de disciplina
1. Os conselhos regionais de disciplina são compostos 
por um presidente e quatro vogais, eleitos pela assembleia 
regional, e reúnem na sua sede, por convocação do  
seu presidente.
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2. Compete aos conselhos regionais de  disciplina:
 a) Exercer o poder disciplinar sobre os membros  
da Ordem com domicílio proissional na área da secção 
correspondente, sem prejuízo do disposto na alínea b)  
do n,º 2 do artigo 20.º;
 b) Arbitrar conlitos entre membros ou entre estes  
e terceiros;
 c) Eleger de entre os seus membros três delegados  
ao conselho regional de delegados.

artigo  30.° composição, funcionamento e competência  
  do conselho regional de admissão
1. Os conselhos regionais de admissão são compostos por  
um presidente e quatro vogais eleitos pela assembleia regional 
e reúnem na sua sede, por convocação do seu presidente.

2. Compete aos conselhos regionais de admissão:
 a) Veriicar que os candidatos à Ordem possuem  
as capacidades e os conhecimentos descritos no artigo 3º 
da Directiva n.º 85/384/cee do Conselho;
 b) Organizar e avaliar os estágios e as provas de aptidão;
 c) Eleger de entre os seus membros três delegados  
ao conselho regional de delegados.

artigo  31.° especialidades
1. Podem ser criadas especialidades no domínio  
da arquitectura sempre que estejam em causa áreas com 
características técnicas e cientíicas particulares, que assumam 
importância cultural, social ou económica e impliquem uma 
especialização do conhecimento ou da prática proissional.

2. Cada uma das especialidades organiza-se em colégio, 
o qual é constituído por todos os membros com essa 
especialidade.

artigo  32.° delegações e núcleos
1. Podem ser criadas delegações em localidades  
que não coincidam com a sede das secções regionais.

2. As delegações exercem as competências que lhe forem 
delegadas pelo conselho directivo regional da respectiva área.

3. As delegações são dirigidas por um presidente com  
o apoio de um secretariado, de acordo com regras ixadas 
pelo conselho directivo regional.

4. Podem ser constituídos núcleos quando corresponda 
à vontade de 50% dos arquitectos residentes na sua área 
territorial que, de acordo com o regulamento respectivo, 
apresentem ao conselho directivo regional o seu programa 
de actividade, com indicação da duração, orçamento  
e responsáveis pela sua execução.

5. Compete ao conselho directivo regional veriicar  
a conformidade da constituição e funcionamento  
dos núcleos com os estatutos e regulamento respectivo.

CAPITULO IV– REFERENDOS INTERNOS
artigo  33.° objecto
1. A Ordem pode realizar, a nível nacional, referendos 
internos com carácter vinculativo aos seus membros, 
destinados a submeter a votação as questões que  
o conselho directivo nacional considere suicientemente 
relevantes.

2. As questões devem ser formuladas com clareza  
e para respostas de sim ou não.

3. As questões referentes a matérias que o presente 
Estatuto cometa à competência deliberativa de qualquer 
órgão nacional só podem ser submetidas a referendo 
mediante autorização desse órgão.

artigo  34.° organização
1. Compete ao conselho directivo nacional ixar  
a data do referendo interno, e organizar o respectivo 
processo.

2. O teor das questões a submeter a referendo interno  
é divulgado junto de todos os membros da Ordem  
e deve ser objecto de reuniões de esclarecimento  
e debate.

3. Sem prejuízo do disposto no número seguinte,  
as propostas de alteração às questões a submeter  
a referendo interno devem ser dirigidas por escrito 
ao conselho directivo nacional, durante o período 
de esclarecimento e debate, por membros da Ordem 
devidamente identiicados.
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4. As propostas de referendo interno subscritas por um 
mínimo de 3% dos membros efectivos da Ordem no pleno 
gozo dos seus direitos não podem ser objecto de alteração.

artigo  35.° efeitos
1. O efeito vinculativo do referendo interno depende de  
o número de votantes ser superior a metade dos membros 
efectivos inscritos nos cadernos eleitorais.

2. Quando se trate de projectos de propostas relativos  
à dissolução da Ordem, a aprovação carece de voto 
expresso de dois terços dos membros inscritos nos 
cadernos eleitorais.

3. Os resultados dos referendos internos são divulgados 
pelo conselho directivo nacional após a recepção dos 
apuramentos parciais.

CAPITULO V– REGIME FINANCEIRO
artigo  36.° receitas a nível nacional
Constituem receitas da Ordem a nível nacional:
 a) A percentagem das quotizações cobradas pelas secções 
regionais que for estabelecida pela assembleia geral;
 b) O produto eventual da actividade editorial,  
dos serviços e outras actividades de âmbito nacional;
 c) Heranças, legados, donativos e subsídios;
 d) Os juros dos depósitos bancários, incluindo  
os de fundo de reserva e do fundo de comparticipação;
 e) O rendimento dos bens móveis e imóveis da Ordem;
 f) O produto das taxas de inscrição.

artigo  37.° Fundo de reserva
1. O fundo de reserva, representado em dinheiro 
depositado, destina-se a fazer face a despesas extraordinárias 
da Ordem e é constituído pela percentagem do saldo anual 
das contas que for estabelecida em assembleia geral.

2. Para utilização do fundo, o conselho directivo nacional 
carece de parecer favorável do conselho iscal nacional.

artigo  38.° Fundo de comparticipação
1. O fundo de comparticipação, representado em dinheiro 
depositado, destina-se a cobrir, total ou parcialmente, 
eventuais saldos negativos das secções regionais ou  

das despesas em iniciativas cujo interesse transcende  
o âmbito regional, e é constituído por uma percentagem 
do saldo anual da gerência nacional, a ixar anualmente  
em assembleia geral.

2. Para utilização do fundo, o conselho directivo nacional 
carece de parecer favorável do conselho iscal nacional.

artigo  39.° receitas das secções regionais
Constituem receitas das secções regionais:
 a) O produto das taxas de certiicação;
 b) A percentagem das quotizações cobradas que  
for estabelecida pela assembleia geral;
 c) O produto da actividade editorial, dos serviços  
e outras actividades de âmbito regional;
 d) O rendimento dos bens móveis e imóveis da Ordem 
coniados à guarda e gestão da secção regional, ou por  
seu intermédio adquiridos;
 e) Os juros dos depósitos bancários das secções 
regionais.

artigo  40.° Fundos de reserva regionais
1. Os fundos de reserva regionais, representados em 
dinheiro depositado, destinam-se a fazer face a despesas 
extraordinárias e são constituídos pela percentagem do 
saldo anual das contas da respectiva secção que for ixada 
pela assembleia geral.

2. Os conselhos directivos regionais podem dispor do 
respectivo fundo de reserva, mediante parecer favorável  
do conselho regional de delegados.

artigo  41.° orçamento
1. O orçamento geral da Ordem consta da previsão 
orçamental dos custos e proveitos ordinários, a nível 
nacional e regional e integra um orçamento relativo  
ao plano de actividade de cada conselho directivo.

2. Os conselhos directivos regionais enviam ao conselho 
directivo nacional até 31 de Outubro o plano das 
suas actividades para o ano seguinte, acompanhado 
da respectiva previsão orçamental para inclusão no 
orçamento geral.
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3. O orçamento geral é aprovado em assembleia geral,  
com parecer do conselho iscal nacional.

4. O orçamento dos conselhos directivos, quando deicitário, 
deve ser coberto, ou pelo saldo de anos anteriores, ou pelos 
fundos de reserva ou de comparticipação respectivos.

CAPITULO VI– EXERCÍCIO DA PROFISSÃO
artigo  42.° exercício da proissão
1. Só os arquitectos inscritos na Ordem podem,  
no território nacional, usar o título proissional  
de arquitecto e praticar os actos próprios da proissão.

2. Para efeitos de inscrição na Ordem  devem  
os arquitectos demonstrar possuir as capacidades  
e os conhecimentos descritos no artigo 3º da Directiva  
n.º 85/384/cee, do Conselho, e respectivo diploma  
de transposição.

3. Os actos próprios da proissão de arquitecto 
consubstanciam-se em estudos, projectos, planos  
e actividades de consultoria, gestão e direcção de obras, 
planiicação, coordenação e avaliação, reportadas ao 
domínio da arquitectura, o qual abrange a ediicação,  
o urbanismo, a concepção e desenho do quadro espacial 
da vida da população, visando a integração harmoniosa 
das actividades humanas no território, a valorização do 
património construído e do ambiente.

4. A intervenção do arquitecto é obrigatória na elaboração ou 
avaliação dos projectos e planos no domínio da arquitectura.

artigo  43.° direitos do arquitecto
1. Os arquitectos têm direito de requerer a intervenção 
da Ordem para a defesa dos seus direitos ou interesses 
legítimos em matéria proissional, nos termos previstos  
no presente Estatuto.

2. Constituem, designadamente, direitos do arquitecto  
no exercício da proissão:
 a) O direito de exercer a sua proissão, de acordo com  
a sua vocação, formação e experiência, sem interferência 
na sua autonomia técnica, nem concorrência de 
proissionais sem formação adequada;

 b) O direito de autor sobre as obras de arquitectura;
 c) O direito à co-autoria dos trabalhos em que colabore, 
na medida da sua responsabilidade, e a fazê-la igurar em 
publicações e no currículo proissional;
 d) O direito a publicitar a sua actividade e a divulgar  
as suas obras ou estudos;
 e) O direito à actualização da sua formação e valorização 
proissional e  social;
 f) O direito aos meios e à assistência necessários às 
tarefas de que é incumbido e a uma remuneração condigna 
do seu trabalho.

artigo  44.° modos de exercício da proissão
1. A proissão de arquitecto pode ser exercida:
 a) Por conta própria, como proissional independente  
ou como empresário em nome individual;
 b) Como sócio, administrador ou gerente de uma sociedade 
de proissionais com actividade no domínio da arquitectura;
 c) Como funcionário público ou trabalhador contratado 
pela administração central, regional ou local;
 d) Como assalariado de outro arquitecto ou de outros 
proissionais, ou de uma pessoa colectiva.

CAPITULO VII– DEONTOLOGIA PROFISSIONAL
artigo  45.° Princípios de deontologia
1. O arquitecto deve orientar a sua actividade proissional  
de acordo com os princípios do interesse público, da isenção, 
da competência e da boa relação com os seus colegas.

2. O arquitecto deve, no exercício da proissão, mostrar-se 
digno das responsabilidades que lhe são inerentes.

3. O arquitecto deve, no exercício da sua proissão,  
pôr os seus conhecimentos e a sua criatividade ao serviço 
do interesse público, mantendo sempre e em quaisquer 
circunstâncias a maior independência e isenção.

4. O arquitecto deve abster-se de exercer qualquer pressão 
ilegítima sobre a autoridade pública com o objectivo  
de obter benefícios para o seu trabalho.

artigo  46.° enumeração das incompatibilidades
O exercício da arquitectura é incompatível com as funções 
e actividades seguintes:
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 a) Titular ou membro de órgãos de soberania,  
à excepção da Assembleia da República, e respectivos 
assessores, membros e funcionários ou agentes contratados 
dos respectivos gabinetes;
 b) Titular ou membro de governo regional e respectivos 
assessores, membros e funcionários ou agentes contratados 
dos respectivos gabinetes;
 c) Governador civil ou vice-governador civil;
 d) Presidente ou vereador de câmara municipal  
no âmbito do que a lei determine;
 e) Gestor público, nos termos do respectivo estatuto;
 f) Quaisquer outras que por lei especial sejam 
consideradas incompatíveis com o exercício da proissão 
de arquitecto.

artigo  47.° deveres do arquitecto como servidor  
  do interesse público
O arquitecto, no exercício da sua proissão, deve:
 a) Actuar de forma que o seu trabalho, como criação 
artística e técnica, contribua para melhorar a qualidade  
do ambiente e do património cultural;
 b) Utilizar os processos e adoptar as soluções capazes  
de assegurar a qualidade da construção, o bem estar  
e a segurança das pessoas;
 c) Favorecer a integração social, estimulando  
a participação dos cidadãos no debate arquitectónico  
e no processo decisório em tudo o que respeita  
ao ambiente.

artigo  48.° deveres de isenção
O arquitecto, no desempenho da sua actividade 
proissional, deve:
 a) Evitar todas as situações incompatíveis com as suas 
obrigações proissionais;
 b) Declarar às pessoas envolvidas, antes de assumir 
qualquer compromisso proissional, toda a ligação  
de interesses que possam pôr em dúvida ou afectar  
o desenvolvimento das actividades proissionais;
 c) Abster-se de se envolver em situações que possam 
comprometer o desempenho da sua actividade com 
independência e imparcialidade;
 d) Recusar-se a assinar quaisquer trabalhos nos quais 
não tenha participado;
 e) Basear a promoção da sua actividade proissional  
em informações verdadeiras.

artigo  49.° dever de competência
1. O arquitecto deve exercer a sua proissão com eicácia  
e lealdade, aplicando nela todo o seu saber, criatividade  
e talento, tendo particularmente em atenção os interesses 
daqueles que lhe coniem tarefas proissionais.

2. O arquitecto deve, em especial:
 a) Deinir claramente os termos da sua relação 
proissional, nomeadamente a  natureza, o objectivo,  
a extensão dos serviços a prestar, responsabilidades, fases  
e prazos a cumprir, bem como a remuneração e todos  
os restantes elementos que com ela se relacionem;
 b) Recusar tarefas que ultrapassem a sua competência 
ou disponibilidade, ou cujas condições de realização 
prejudiquem a qualidade da prestação, não abandonando 
sem justiicação legítima tarefas ou cargos que aceite 
desempenhar;
 c) Assegurar a veracidade das informações que presta;
 d) Abster-se de receber retribuições que recaiam sobre  
a matéria do seu trabalho por outra via que  não seja  
de honorários ou vencimentos previamente ixados;
 e) Recusar condições inanceiras que não lhe permitam 
fornecer uma prestação proissional satisfatória.

artigo  50.° deveres recíprocos dos arquitectos
O arquitecto deve:
 a) Basear a competição entre colegas no respeito pelos 
interesses de cada um;
 b) Quando chamado a substituir um colega na execução 
de uma tarefa, não a aceitar sem esclarecer previamente, 
com ele e com quem lhe incumbe a tarefa, a situação 
contratual e de direito de autor;
 c) Abster-se de exercer competição fundada unicamente 
na remuneração.

artigo  51.° deveres do arquitecto para com a ordem
Constituem deveres do arquitecto:
 a) Cumprir as deliberações e os regulamentos da Ordem;
 b) Colaborar na prossecução das atribuições da Ordem  
e exercer os cargos para que tenha sido eleito;
 c) Informar, no momento da inscrição, o exercício  
de qualquer cargo ou actividade proissional, para efeitos 
de veriicação de incompatibilidades;
 d) Suspender imediatamente o exercício da proissão 
quando ocorrer incompatibilidade superveniente;
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 e) Pagar pontualmente as quotas e outros encargos devidos 
à Ordem, estabelecidos nos termos do presente Estatuto;
 f) Comunicar, no prazo de 30 dias, qualquer mudança 
de domicílio proissional.

CAPITULO VIII– RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR
artigo  52.° responsabilidade disciplinar
1. Os arquitectos estão sujeitos à jurisdição disciplinar dos 
órgãos da Ordem, nos termos previstos no presente Estatuto.

2. Comete infracção disciplinar o arquitecto que, por acção 
ou omissão, violar dolosa ou negligentemente algum dos 
deveres ixados neste Estatuto e demais disposições legais 
aplicáveis.

3. A acção disciplinar é independente de eventual 
responsabilidade civil ou criminal.

artigo  53.° instauração do processo disciplinar
1. O processo disciplinar é instaurado mediante decisão  
do conselho nacional ou regional de disciplina, consoante 
o caso.

2. Os tribunais e demais autoridades públicas devem dar 
conhecimento à Ordem da prática por arquitectos de actos 
susceptíveis de constituírem infracção disciplinar.

3. O Ministério Público e as demais entidades com poderes 
de investigação criminal devem dar conhecimento à 
Ordem das participações apresentadas contra arquitectos, 
por actos relacionados com o exercício da proissão.

artigo  54.° Prescrição do procedimento disciplinar
1. O procedimento disciplinar prescreve no prazo  
de três anos sobre a prática da infracção, salvo o disposto 
no número seguinte.

2. O procedimento disciplinar de titulares de órgãos  
da Ordem prescreve no prazo de três anos sobre a cessação 
das respectivas funções.

3. As infracções disciplinares que constituam 
simultaneamente ilícito penal prescrevem no mesmo prazo 
que o procedimento criminal, quando este for superior.

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

artigo  55.° Penas
1. As penas disciplinares são as seguintes:
 a) Advertência;
 b) Censura;
 c) Suspensão até seis meses;
 d) Suspensão de seis meses a dois anos;
 e) Suspensão de dois a dez anos.

2. A pena prevista na alínea c) só pode ser aplicada por 
infracção disciplinar em caso de negligência grave ou de 
acentuado desinteresse pelo cumprimento dos deveres 
proissionais consagrados nos artigos 47.º e 48.º, nas 
alíneas c) e d) do artigo 49.º, no artigo 50.º  e nas alíneas 
a), c) e d) do artigo 51.º.

3. A pena prevista na alínea d) do número 1 só pode ser 
aplicada por infracção disciplinar que afecte gravemente  
a dignidade e o prestígio proissional do arquitecto.

4. A pena prevista na alínea e) do número 1 é aplicável 
quando tenha sido cometida infracção disciplinar que 
também constitua crime punível com pena de prisão 
superior a dois anos, ou em caso de reincidência da 
infracção referida no número anterior.

artigo  56.° escolha e medida da pena
A escolha e a medida da pena são feitas em função 
da culpa do arguido, tendo em conta a gravidade e as 
consequências da infracção, os antecedentes proissionais  
e disciplinares e as demais circunstâncias da infracção.

artigo  57.° instrução
1. A instrução do processo disciplinar compreende as 
diligências necessárias ao apuramento da verdade material, 
devendo o relator remover os obstáculos ao seu regular 
e rápido andamento e, sem prejuízo do direito de defesa, 
recusar o que for inútil ou dilatório.

2. Até ao despacho de acusação o processo é secreto.
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artigo  58.° termo da instrução
1. Finda a instrução, o relator profere despacho  
de acusação ou emite parecer fundamentado em que 
conclua no sentido do arquivamento do processo.

2. Não sendo proferido despacho de acusação, o relator 
apresenta o parecer na primeira reunião do conselho 
nacional ou regional de disciplina, consoante o caso,  
a im de ser deliberado o arquivamento do processo  
ou determinado que o mesmo prossiga com a realização  
de diligências suplementares ou com o despacho de 
acusação, podendo, neste último caso, ser designado  
novo relator.

artigo  59.° despacho de acusação
1. O despacho de acusação deve indicar a identidade 
do arguido, os factos imputados e as circunstâncias em 
que foram praticados, as normas legais e regulamentares 
infringidas, a prova e o prazo para a apresentação de defesa.

2. O arguido é notiicado da acusação pessoalmente ou por 
carta registada com aviso de recepção, com a entrega da 
respectiva cópia.

artigo  60.° defesa
1. O prazo para a apresentação de defesa é de vinte dias.
 
2. O arguido pode nomear para a sua defesa um 
representante especialmente mandatado para esse efeito.
 
3. A defesa deve expor clara e concisamente os factos  
e as razões que a fundamentam.

4. Com a defesa deve o arguido apresentar o rol de 
testemunhas, juntar documentos e requerer as diligências 
necessárias para o apuramento dos factos relevantes.

5. Não podem ser apresentadas mais de cinco testemunhas 
por cada facto, não podendo o total delas exceder vinte.

artigo  61.° alegações
Realizadas as diligências a que se refere o artigo anterior  
e outras que sejam determinadas pelo relator, o interessado 
e o arguido são notiicados para alegarem por escrito  
no prazo de vinte dias.

artigo  62.° Julgamento
1. Finda a instrução, o processo é presente ao conselho 
nacional ou regional de disciplina, consoante o caso, para 
julgamento, sendo lavrado e assinado o respectivo acórdão.

2. As penas de suspensão de dois a dez anos só podem  
ser aplicadas mediante decisão que obtenha dois terços  
dos votos  de todos os membros do conselho nacional  
ou regional de disciplina, consoante o caso.

artigo  63.° Notiicação do acórdão
1. Os acórdãos inais são imediatamente notiicados  
ao arguido e aos interessados por carta registada com  
aviso de recepção.

2. O acórdão que aplicar pena de suspensão é também 
notiicado à entidade empregadora do infractor.

artigo  64.° Processo de inquérito
1. Pode ser ordenada a abertura de processo de inquérito 
sempre que não esteja concretizada a infracção ou não seja 
conhecido o seu autor, e quando seja necessário proceder  
a averiguações destinadas ao esclarecimento dos factos.

2. O processo de inquérito regula-se pelas normas 
aplicáveis ao processo disciplinar em tudo o que não esteja 
especialmente previsto.

artigo  65.° termo de instrução em processo de inquérito
1. Finda a instrução, o relator emite um parecer 
fundamentado em que propõe o prosseguimento  
do processo como disciplinar ou o seu arquivamento, 
consoante considere existirem ou não indícios suicientes 
da prática de infracção disciplinar.

2. O relator apresenta o seu parecer em reunião  
do conselho nacional ou regional de disciplina, consoante 
o caso, que delibera no sentido de o processo prosseguir 
como disciplinar, ser arquivado ou de serem realizadas 
diligências complementares.

3. Caso o parecer não seja aprovado, pode ser designado 
novo relator de entre os membros do conselho que façam 
vencimento.



artigo  66.° execução das decisões
1. Compete ao conselho directivo nacional ou regional, 
consoante o caso, dar execução às decisões disciplinares.

2. O cumprimento da pena de suspensão tem início  
a partir do dia da respectiva notiicação.

3. Se à data do início da suspensão estiver suspensa ou 
cancelada a inscrição do arguido, o cumprimento da pena 
de suspensão tem início a partir do dia imediato àquele em 
que tiver lugar o levantamento da suspensão da inscrição, 
ou a reinscrição, ou a partir da data em que termina  
a execução da anterior pena de suspensão.

artigo  67.° revisão
1. As decisões disciplinares deinitivas podem ser revistas 
a pedido do interessado, com fundamento em novos factos 
ou novas provas, susceptíveis de alterar o sentido daquelas, 
ou quando outra decisão deinitiva considerar falsos 
elementos de prova determinantes da decisão a rever.

2. A concessão de revisão depende de deliberação pela 
maioria absoluta dos membros do órgão que proferiu  
a decisão disciplinar.
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PREÂMBULO

1.	Logo	na	primeira	das	alíneas	do	preceito	legal	deinidor	das	
atribuições	da	Ordem	dos	Arquitectos	se	destaca	a	de	promover	
a	defesa	dos	princípios	deontológicos,	a	cuja	deinição	é	votado	
todo	um	capítulo	do	Estatuto.	
Do	mesmo	passo	prevê	este	que,	sob	proposta	do	Conselho	
Nacional	de	Disciplina,	seja	aprovado	pelo	Conselho	Nacional	
de	Delegados	o	Regulamento	de	Deontologia,	em	necessário	
desenvolvimento	das	regras	insertas	nesse	capítulo,	integrado	
pelos	artigos	45.°	a	51.°.	

2.	Qualquer	que	seja	a	forma	de	actividade,	deverá	o	arquitecto	
ter	consciência	do	carácter	essencial	da	sua	actividade	como	
intérprete	e	servidor	da	cultura	e	da	sociedade	de	que	faz	parte,	
devendo	ter	sempre	presente	que	a	arquitectura	é	uma	proissão	
de	interesse	público.	
Enquanto	tal	está	sujeito	às	normas	gerais	de	conduta	dessa	
mesma	sociedade	e,	particularmente,	àquelas	que	integram	
o	seu	código	deontológico,	mesmo	que	não	escritas,	mas	que	
sejam	consideradas	aceites	como	correntes	no	normal	exercício	
da	actividade	proissional,	devendo	os	Conselhos	de	Disciplina	
publicar	regularmente	os	seus	acórdãos	e	deliberações,	que	
constituem,	também,	normativos	de	jurisprudência.	

3.	O	título	de	Arquitecto	é	prerrogativa	daqueles	que	têm	
legalmente	direito	ao	seu	uso,	impondo	concomitantemente		
uma	elevada	exigência	quanto	ao	seu	exercício	proissional.	
Traduzindo	essa	elevada	exigência,	as	regras	deontológicas	
visam	assegurar	o	cumprimento	perfeito,	pelo	arquitecto,	de	
uma	actividade	essencial	a	uma	sociedade	civilizada	e	cuja	
inobservância	terá,	em	último	caso,	de	conduzir	à	aplicação		
de	uma	sanção	disciplinar.	

4.	As	regras	deontológicas	são	aplicáveis	a	todos	os	arquitectos	
na	actividade	proissional	qualquer	que	seja	o	seu	modo	de	
exercício,	nomeadamente	por	conta	própria,	como	empresário	ou	
gestor,	como	assalariado	ou	avençado,	como	funcionário	público	
em	situação	de	dependência	ou	de	responsabilidade	hierárquica.

5.	As	regras	deontológicas	aplicam-se	naturalmente	a	todos	
os	arquitectos	que	exerçam	a	sua	actividade	em	Portugal,	
independentemente	de	residirem	ou	não	no	País,	e	de	nele	se	
terem	ou	não	estabelecido,	conforme	decorre	claramente	das	
disposições	do	artigo	5.°	e	do	ponto	1.	do	artigo	42.°	do	Estatuto	
da	Ordem.	

6.	Como	se	refere	no	preâmbulo	do	diploma	legal	que	aprovou	
o	Estatuto,	foram	considerados	na	sua	elaboração	os	princípios	
estabelecidos	no	Código	de	Ética	do	Conselho	dos	Arquitectos	
da	Europa.	Na	elaboração	do	presente	Regulamento	foram	
igualmente	tidas	em	conta	as	recomendações,	neste	domínio	da	
União	Internacional	dos	Arquitectos,	por	último	aprovadas	na	
sua	xxi.a	Assembleia,	em	Julho	de	1999.	
A	relevância	deste	último	texto	leva	a	que	se	preveja	a	sua	
aplicação	subsidiária	no	próprio	regulamento	sendo,	por	tal	
motivo,	a	ele	publicado	em	anexo.	

7.	Assim,	sob	proposta	do	Conselho	Nacional	de	Disciplina	de	24	
de	Março	de	2001,	aprovada	nos	termos	da	alínea	d)	do	ponto	2.	
do	artigo	20.°	do	Estatuto	da	Ordem	dos	Arquitectos,	o	Conselho	
Nacional	de	Delegados,	ao	abrigo	da	alínea	b)	do	artigo	16.°,	do	
mesmo	Estatuto,	aprova,	na	sua	reunião	de	9	de	Junho	de	2001,		
o	seguinte	:
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aRtigo  1.° Princípios gerais
1.	O	arquitecto	deve,	no	exercício	da	sua	actividade,	
mostrar-se	digno	das	responsabilidades	que	lhe	são	
inerentes	pelo	prestígio	da	proissão.	

2.	No	exercício	da	sua	proissão,	o	arquitecto	deverá	
manter,	sempre	e	em	quaisquer	circunstâncias,	a	maior	
independência	e	isenção,	não	prosseguindo	objectivos	que	
comprometam	a	ética	proissional,	agindo	com	a	adequada	
diligência,	competência	e	proissionalismo.	

3.	O	arquitecto	deverá	cumprir	escrupulosamente	
os	deveres	consignados	no	Estatuto	da	Ordem	dos	
Arquitectos	e	neste	Regulamento,	e	todos	aqueles	que	a	lei,	
usos	e	costumes	lhe	imponham	na	sua	acção	proissional.

aRtigo  2.° incompatibilidades
O	exercício	da	arquitectura,	para	além	das	situações	deinidas	
no	artigo	46.°	do	Estatuto,	é	incompatível	com	qualquer	
actividade	ou	função	que	ponha	em	causa	a	independência	
e	a	dignidade	do	exercício	da	proissão.	Em	caso	de	dúvida	
sobre	incompatibilidades	o	arquitecto	deve	expô-la	ao	
respectivo	Conselho	de	Disciplina,	solicitando	orientação.

aRtigo  3.° deveres do arquitecto para com a comunidade	
Constituem	deveres	do	arquitecto	para	com	a	comunidade:	
	 a)	Orientar	o	exercício	da	sua	proissão	pelo	respeito	
pela	natureza,	bem	como	pela	atenção	pelo	ediicado	pré-	
-existente,	de	modo	a	contribuir	para	melhorar	a	
qualidade	do	ambiente	e	do	património	ediicado;	
	 b)	Diligenciar	,	no	exercício	da	proissão,	pelo	efectivo		
e	correcto	cumprimento	de	toda	a	legislação	aplicável;	
	 c)	Assegurar	e	melhorar	a	sua	competência,	para	o	que	
deve	contribuir	e	participar	em	actividades	de	informação,	
formação	e	aperfeiçoamento,	nomeadamente	as	aceites	ou	
promovidas	pela	Ordem	dos	Arquitectos;	
	 d)	Contribuir	para	acções	de	interesse	geral	no	domínio	
da	arquitectura,	nomeadamente	participando	na	discussão	
pública	de	problemas	relevantes	no	seu	âmbito;	
	 e)	Favorecer	a	integração	social,	estimulando	a	
participação	dos	cidadãos	no	debate	arquitectónico	e	no	
processo	decisório	em	tudo	o	que	respeita	ao	ambiente,	ao	
urbanismo	e	à	ediicação;		

	 f)	Ter	em	consideração	nos	seus	projectos	os	factores	
sociais	em	cada	caso	relevantes;	
	 g)	Procurar	adoptar	soluções	capazes	de	assegurar	
a	qualidade	da	construção,	o	bem-estar	e	a	segurança	
das	pessoas,	salvaguardando	a	economia	do	processo	
construtivo	nas	obras	de	que	é	autor	ou	responsável;	
	 h)	Não	usar	meios	ou	expediente	ilegais,	nem	promover	
diligências	dilatórias	prejudiciais	ou	atentatórias	do	
correcto	exercício	da	proissão.	

aRtigo  4.° dever de imparcialidade
1.	Em	qualquer	situação	em	que	deva	emitir	o	seu	parecer	
técnico,	nomeadamente	no	caso	de	litígio	entre	dono		
de	obra,	construtor	e/ou	entidade	pública,	o	arquitecto	
deve	agir	com	imparcialidade,	interpretando	com	inteira	
justiça	as	condições	dos	contratos	ou	documentos	
normativos	existentes.	

2.	O	arquitecto	deve	dar	provas	de	objectividade	e	equidade:	
	 a)	Sempre	que	deva	emitir	pareceres	sobre	propostas	
de	construtores	ou	contratos	entre	donos	de	obra,	
construtores	ou	fornecedores;	
	 b)	Sempre	que	formule	uma	apreciação	sobre	a	
competência	ou	qualidade	de	um	proissional	ou	duma	
empresa	ou	sobre	a	sua	qualidade	de	execução.	

3.	Um	arquitecto	chamado	a	emitir	uma	apreciação	sobre	
um	colega	ou	sobre	o	trabalho	deste,	deve	pronunciar-se		
com	conhecimento	de	causa,	sentido	de	justiça	e	
imparcialidade,	não	prejudicando	a	reputação	proissional	
ou	as	actividades	proissionais	do	colega,	nem	deixando	
que	sejam	menosprezados	os	seus	trabalhos,	devendo,	
assim,	apreciá-los	com	objectividade.	

4.	Um	arquitecto	chamado	a	cumprir	tarefas	de	controlo,		
aconselhamento	e	julgamento	deve	abster-se	de	qualquer		
atitude	arbitrária;	as	suas	decisões	e	os	seus	pareceres	
devem	ser	sempre	expressos	de	forma	clara	e	fundamentada.	

aRtigo  5.° Conlitos de interesses 
1.	Nenhum	arquitecto	poderá	assumir	ou	aceitar	qualquer	
posição	ou	cargo	em	que	o	interesse	privado	entre	em	
conlito	com	o	dever	proissional.	
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2.	O	arquitecto	proprietário,	representante	ou	beneiciário,		
de	qualquer	material	de	construção,	equipamento	ou	patente,	
que	possa	ter	aplicação	em	determinada	obra,	não	poderá:	
	 a)	Utilizá-lo	sem	que	previamente	tenha	informado	
dessa	particularidade	o	cliente	ou	a	entidade	para	quem	
presta	serviço;	
	 b)	Prestar,	em	virtude	dessa	qualidade,	serviços		
de	arquitectura	a	título	gratuito	ou	manifestamente		
sub-remunerados.	

3.	O	arquitecto	que,	dada	a	natureza	das	suas	funções,	
se	encontre	em	condições	de	intervir	na	apreciação	
de	projectos	ou	de,	por	qualquer	forma,	inluir	na	sua	
aprovação,	não	poderá	ser	parte	em	quaisquer	processos	
nos	quais	tenha	interesse,	ou	exercer	a	sua	inluência		
para	favorecer	terceiros.
	
4.	Sempre	que	um	arquitecto	se	encontre	a	desempenhar	
várias	actividades	de	natureza	diferente,	estas	devem		
ser	perfeitamente	diferenciadas,	independentes		
e	publicamente	conhecidas.	

5.	O	arquitecto	deve	evitar	situações	em	que	é	julgador	e	
parte,	não	podendo	designadamente,	numa	mesma	tarefa,	
ser	responsável	pela	concepção	arquitectónica	e	assistência	
técnica	à	obra	e	pela	apreciação	ou	iscalização	da	mesma.	

6.	Quando	colocado	em	dependência	hierárquica,	
económica	ou	funcional	decorrente	do	modo	de	exercício	
por	conta	de	outrem,	o	arquitecto	que	estiver	em	situação	
de	conlito	de	interesses	nos	termos	deste	artigo	deverá	
expor	a	situação	ao	respectivo	Conselho	de	Disciplina,	
pedindo	orientação.

aRtigo 6.° Publicidade
1.	O	arquitecto	poderá	oferecer	e	divulgar	os	seus	serviços	
proissionais	sob	qualquer	forma	de	comunicação,	
sempre	dentro	das	limitações	legais	existentes.	No	caso	
de	divulgação	publicitária	deverá	faze-lo	ou	autorizá-lo	
respeitando	as	seguintes	especiicidades:	
	 a)	A	publicidade	só	poderá	ser	de	carácter	informativo		
e	não	persuasivo;	
	 b)	Em	caso	algum	se	poderão	estabelecer	comparações	
com	outros	proissionais	ou	autorizarem	terceiros	a	fazê-lo;	
	 c)	Na	divulgação	das	próprias	obras	e	méritos	
proissionais,	não	deverá,	sem	a	devida	autorização,	

citar-se	a	identidade	dos	clientes,	a	menos	que	sejam	
obviamente	públicos	e	notórios,	assim	como	não	se	deverá	
divulgar	dados	que	não	sejam	exclusivamente	técnicos	ou	
artísticos;	
	 d)	O	arquitecto	abster-se-á	de	introduzir	na	divulgação	
dos	seus	serviços	qualquer	referência	directa	ou	indirecta	
aos	honorários,	ou	aos	custos	da	obra,	sem	autorização	do	
dono	da	obra;	
	 e)	Quando	a	mensagem	não	se	difunda	em	secções,	
espaços	ou	suportes	especialmente	publicitários,	deverá	
indicar-se	claramente	o	seu	carácter,	consignando	a	esse	
im,	de	modo	visível	e	destacado,	a	menção	“publicidade”.	

2.	Em	caso	de	dúvida	sobre	a	legitimidade	do	conteúdo	
da	publicidade	ou	da	autorização	dada	a	terceiros,	o	
arquitecto	deverá	de	tal	dar	conhecimento	ao	respectivo	
Conselho	de	Disciplina,	solicitando	orientação.

3.	O	disposto	nos	números	anteriores	não	prejudica:
	 a)	A	existência	de	placas	com	o	nome	do	autor	e	outros	
dados	referentes	à	propriedade	artística	e	intelectual,	
durante	e	após	a	construção;	
	 b)	A	indicação	de	cargos	académicos,	a	menção	de	
cargos	exercidos	na	Ordem	dos	Arquitectos	ou	a	referência	
à	sociedade	de	proissionais	de	que	o	arquitecto	seja	sócio;	
	 c)	As	menções	incluídas	em	conferências,	ou	publicações	
especializadas	de	arquitectura.	

aRtigo 7.°  deveres do arquitecto no desempenho da sua actividade
1.	O	arquitecto	deverá	pôr	no	desempenho	das	tarefas	
que	lhe	compete	todo	o	saber,	experiência	e	dedicação,	
compatibilizando	os	interesses	do	seu	cliente	ou	empregador	
com	os	seus	deveres	proissionais	e	para	com	a	comunidade,	
obrigando-se	a	ter	em	conta	o	bem-estar	daqueles	que	
utilizam	os	edifícios	e	espaços	urbanos	que	projecta.	

2.	O	arquitecto	não	deverá	aceitar	tarefas	ou	incumbências	
que,	pelo	seu	número	ou	importância,	o	impeçam	
de	pessoalmente	dar	assistência	a	todas	elas	no	cabal	
desempenho	da	sua	actividade	proissional.	

3.	O	arquitecto	deverá	adaptar	o	número	e	extensão	das	
tarefas	ou	incumbências	que	aceita	às	suas	aptidões,	
conhecimentos,	possibilidades	de	intervenção	pessoal	
e	meios	que	pode	utilizar,	e	às	exigências	particulares	
inerentes	à	sua	importância	e	forma	de	execução.	
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4.	Em	nenhum	caso	compromissos	anteriormente	
assumidos	poderão	ser	prejudicados	por	trabalhos	
posteriormente	aceites.	

5.	Antes	de	assinar	um	contrato	ou	aceitar	compromisso	
proissional,	o	arquitecto	deve	veriicar	se	o	mesmo	não	
contém	cláusulas	incompatíveis	com	a	sua	consciência	
proissional.	

6.	Todo	o	compromisso	proissional	do	arquitecto	deve	
ser	objecto	de	um	contrato	ou	acordo	escrito	prévio	que	
cumpra	as	seguintes	condições:	
	 a)	Deinir	a	natureza	e	âmbito	das	funções,	tarefas	
ou	intervenções,	assim	como	a	respectiva	forma	de	
remuneração;	
	 b)	Ter	em	conta	as	disposições	do	presente	Regulamento	e	
conter,	explicitamente,	as	regras	fundamentais	que	deinem	
as	relações	entre	o	arquitecto	e	o	seu	cliente	ou	empregador.	

7.	O	arquitecto	deve	evitar	toda	a	situação	em	que	
interesses	privados,	mesmo	legítimos,	possam	levá-lo	a	
prejudicar	ou	preterir	os	do	seu	cliente	ou	empregador.

8.	O	arquitecto	deve	abster-se	de	participar	em	concursos	
ou	consultas	como	concorrente	ou	como	jurado	cujas	
condições	contrariem	o	presente	Regulamento.	

9.	As	tarefas	coniadas	ao	arquitecto	devem	ser	
desempenhadas	por	si	próprio	ou	directamente	sob	
a	sua	orientação,	visando,	designadamente,	assegurar	
as	melhores	condições	de	eicácia	no	desempenho	das	
funções	por	colaboradores	de	outras	especialidades.	

10.	O	arquitecto	abster-se-á	de	dar	falsas	indicações	
quanto	ao	seu	nível	de	qualiicação	ou	à	eicácia	dos		
meios	de	que	dispõe.	

11.	O	arquitecto	abster-se-á	de	tomar	decisões	ou	dar	
ordens	que	impliquem	despesas	não	previstas,	sem	
autorização	prévia	do	cliente	ou	empregador.	

12.	O	arquitecto	deverá	procurar	ter	um	claro	
conhecimento	do	desenvolvimento	das	suas	obras,	tanto	
relativamente	à	execução	das	mesmas	como	relativamente	
à	sua	idelidade	ao	projecto	aprovado,	sem	prejuízo	de	
alterações	que	julgue	convenientes.	

13.	O	arquitecto,	no	desempenho	das	suas	funções,	deverá	
sempre	responder	em	tempo	útil	às	solicitações	que	lhe	
sejam	feitas	por	entidades	públicas.	

14.	O	arquitecto	que,	em	virtude	da	função	ou	do	cargo	
desempenhados,	aprecie	planos,	projectos	e	estudos	ou	
inlua	na	sua	aprovação	deverá	cumprir	rigorosamente		
as	seguintes	condições:	
	 a)	Exercer	o	referido	cargo	com	isenção	e	rigor,	e	em	
tempo	útil;	
	 b)	Abster-se	de	expedientes	dilatórios	que	constituam	
prejuízo	para	colegas	e	requerentes;	
	 c)	Abster-se	de	indicar	aos	requerentes	meios	
ilícitos,	nomeadamente	o	recurso	ilegítimo	a	colegas	e	
outros	técnicos,	com	o	objectivo	de	resolver	eventuais	
diiculdades	nos	respectivos	processos	de	apreciação		
e	aprovação;	
	 d)	Prestar	aos	seus	colegas	os	dados	e	informações	
de	carácter	público	e	não	reservado	necessários	ao	
desenvolvimento	do	seu	trabalho	proissional.	

aRtigo 8.° deveres do arquitecto para com o cliente ou empregador
1.	O	arquitecto	não	deve	aceitar	a	prestação	de	serviços	
proissionais	que	com	o	seu	conhecimento	não	resulte		
da	escolha	livre	e	directa	do	cliente	ou	empregador.	

2.	O	arquitecto	deve	fundamentar	sempre	em	informações	
verdadeiras	a	oferta	de	serviços	a	clientes.	

3.	Sempre	que	o	arquitecto	tenha	a	convicção	de		
que	as	disponibilidades	do	cliente	ou	empregador	são	
insuicientes	para	o	trabalho	que	pretende,	deve		
informá-lo	desse	facto.	

4.	O	arquitecto	deve	facultar	ao	seu	cliente	ou	empregador	
todas	as	explicações	necessárias	à	completa	compreensão		
e	apreciação	dos	serviços	que	lhe	presta.	

5.	O	arquitecto	deve	dar	conta	do	desempenho	da	sua	
actividade	ao	cliente	ou	empregador	e	fornecer-lhe	os	
documentos	relativos	à	mesma,	de	acordo	com	o	que	
houver	contratado.	

6.	A	denúncia	de	um	contrato	por	um	arquitecto	constitui	
uma	falta	proissional	se	não	advier	de	motivos	justos		
e	razoáveis,	tais	como:	
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	 a)	A	perda	de	coniança	manifestada	pelo	cliente		
ou	empregador;	
	 b)	O	aparecimento	de	uma	situação	que	coloque		
o	arquitecto	em	conlito	de	interesses	com	o	cliente		
ou	empregador;	
	 c)	O	aparecimento	de	uma	situação	susceptível	de	
atentar	contra	a	independência	do	arquitecto;	
	 d)	A	violação	pelo	cliente	ou	empregador	de	cláusulas		
do	contrato	com	o	arquitecto;	
	 e)	Situações	em	que	o	cliente	ou	empregador	pretenda	
levar	o	arquitecto	a	ignorar	ou	desrespeitar	a	lei;	
	 f)	Situações	em	que	o	cliente	ou	empregador	pretenda	
levar	o	arquitecto	a	contrariar	a	sua	consciência	proissional.	

aRtigo 9.°  Remuneração do arquitecto
1.	A	remuneração	do	arquitecto	deve	ser	calculada	em	
função	das	tarefas	que	lhe	são	coniadas,	especiicando-se	
detalhadamente	os	serviços	nelas	englobados.	

2.	A	remuneração	do	arquitecto	é	única	e	exclusivamente	
encargo	do	seu	cliente	ou	empregador,	devendo	ser	
claramente	deinida	por	contrato.	

3.	O	arquitecto	deverá	informar	o	cliente	ou	empregador	
sobre	todas	as	condições	da	sua	relação	proissional.	

4.	Qualquer	que	seja	a	forma	do	exercício	proissional		
o	arquitecto	não	poderá	aceitar	comissões	ou	quaisquer	
outros	proventos	provenientes	de	fornecedores,	
negociantes,	construtores	ou	outros,	relacionados	com		
os	seus	trabalhos.	

5.	Um	arquitecto	que	não	tenha	participado	na	elaboração	
de	um	projecto	não	poderá,	em	caso	algum,	assiná-lo,	nem	
receber	qualquer	remuneração	a	esse	título.	

aRtigo 10.°  direitos de autor
1.	O	arquitecto	deverá	indicar,	quanto	a	cada	obra,		
as	situações	de	co-autoria,	relativamente	ao	conjunto		
ou	a	partes	da	obra.	

2.	Quando	ocorrerem	situações	que	conigurem	co-autoria,		
deve	esta	ser	inequívoca	e	publicamente	assumida,	
devendo	o	nome	e	títulos	de	todos	os	arquitectos	que	
efectivamente	participaram	na	elaboração	de	um	plano,	
projecto	ou	estudo	e	a	condição	e	fases	em	que	o	izeram	

serem	explicitamente	mencionados,	através	de	uma	icha	
de	autoria	ou	icha	técnica	livremente	aceite	por	todos.	

3.	O	arquitecto	encarregado	da	direcção,	iscalização	ou	
assistência	técnica	de	obras	projectadas	por	outrem	não	
poderá	fazer	nem	permitir	que	se	façam	modiicações	
durante	a	construção	sem	a	prévia	concordância	do	autor.	

4.	Ao	arquitecto	é	interdita,	designadamente,		
a	contrafacção	bem	como	a	assinatura	de	favor.	

aRtigo 11.º deveres recíprocos dos arquitectos
1.	Nas	suas	relações	recíprocas	os	arquitectos	devem:	
	 a)	Ser	objectivos	nas	apreciações	que	façam	às	obras	
de	colegas,	aceitando	as	apreciações	que,	também	com	
objectividade,	aqueles	façam	às	suas;	
	 b)	Proceder	com	a	maior	lealdade,	correcção		
e	urbanidade,	abstendo-se	de	qualquer	ataque	pessoal		
ou	alusão	desprimorosa;	
	 c)	Promover	as	suas	relações	proissionais	devendo,		
com	lealdade,	dar	assistência	e	aconselhamento	recíprocos;	
	 d)	Basear	a	concorrência	entre	colegas	apenas	na	
competência.	

2.	Os	arquitectos	devem	abster-se	de	todos	os	actos	
susceptíveis	de	lesar	directa	ou	indirectamente	um	colega,	
nomeadamente:	
	 a)	Criticando	desnecessariamente	as	actividades	
proissionais	de	colegas;	
	 b)	Contratando	ou	aliciando	colaboradores	de	colegas	
sem	aviso	prévio	a	estes;	
	 c)	Inculcando-se	directa	ou	indirectamente	para	
executar	qualquer	serviço	entregue	ou	em	vias	de	ser	
entregue	a	colegas.	

3.	Na	transmissão,	substituição,	participação	ou	
intervenção	em	projectos	ou	obras	de	outrem,	devem	
cumprir-se	as	seguintes	condições:	
	 a)	O	arquitecto	encarregado	de	elaborar	ou	continuar	um	
trabalho	proissional	anteriormente	acordado	com	outro	
arquitecto,	ou	por	este	iniciado,	não	deverá	aceitar	essa	tarefa	
sem	que	o	tenha	notiicado	previamente,	tenha	tomado	em	
consideração	legítimos	direitos	desse	colega	e	tenha	feito	
o	que	lhe	for	possível	para	assegurar	o	cumprimento	dos	
termos	aplicáveis	do	contrato	com	ele	celebrado;	
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	 b)	O	arquitecto	chamado	a	suceder	a	um	colega	falecido	
deve	salvaguardar	os	legítimos	interesses	dos	seus	herdeiros.	

4.	Na	intervenção	em	obras	de	colegas,	devem	cumprir-se	
as	seguintes	condições:	
	 a)	O	arquitecto	encarregado	de	elaborar	um	projecto	
integrado	em	obra	ou	parte	de	obra	da	autoria	de	outro	
arquitecto	anteriormente	contratado	para	o	efeito	só	
deverá	fazê-lo	depois	de,	previamente,	o	ter	informado		
de	tal	e,	desejavelmente,	ter	obtido	o	seu	assentimento;	
	 b)	Ambos	os	arquitectos	são	obrigados	a	prestar	
mutuamente	as	informações	necessárias	à	normal	
execução	do	projecto;	
	 c)	Ocorrendo	diiculdades	inultrapassáveis	deverão	
as	mesmas	ser	comunicadas	ao	respectivo	Conselho	de	
Disciplina	que	tentará	conciliar	os	interesses	em	conlito.	

5.	São	considerados	actos	de	concorrência	desleal		
e	consequentemente	proibidos:	
	 a)	A	competição	por	meio	de	reduções	de	remuneração	
arbitrárias,	i.e.,	não	justiicadas	pelos	serviços	a	prestar;	
	 b)	Todo	o	propósito	ou	acto	de	denegrir	colegas,	ou		
de	os	tentar	desacreditar,	relativamente	a	missões	que	lhe	
tenham	sido	coniadas,	sem	prejuízo	da	possibilidade		
de	crítica,	fundamentada	e	deduzida	com	urbanidade;	
	 c)	Toda	a	manobra	ou	pressão	que	possa	atentar	contra		
a	liberdade	de	escolha	de	um	potencial	cliente.	

6.	Ao	arquitecto	é	interdita	qualquer	forma	de	associação	
ou	de	apoio	proissional	a	um	colega	em	cumprimento		
de	pena	de	suspensão.	

7.	Em	situações	litigiosas	devem	respeitar-se	as	seguintes	
condições:	
	 a)	Os	litígios	entre	arquitectos,	referentes	ao	exercício		
da	proissão,	devem	ser	submetidos	ao	respectivo	
Conselho	de	Disciplina,	antes	de	serem	sujeitos	às	
jurisdições	competentes;	
	 b)	O	arquitecto	deve	comunicar	à	Ordem,	através		
do	mesmo	Conselho,	a	existência	de	litígios	com	colegas,		
que	considere	inultrapassáveis,	facultando	todos	os	
elementos	necessários	para	instrução	de	eventual	processo.	

aRtigo 12.°  deveres do arquitecto empregador  
  ou responsável hierárquico
1.	Na	relação	proissional	com	os	respectivos	colaboradores,	
nomeadamente	arquitectos,	o	arquitecto	empregador	ou	
responsável	deve	respeitar	as	seguintes	condições:	
	 a)	Atribuir	a	cada	um	dos	colaboradores	tarefas	
correspondentes	ao	seu	nível	de	qualiicação	e	habilitá-los	
a	participar	plenamente	nas	tarefas	a	que	consagram	a	sua	
actividade	e	em	que	exercem	as	suas	responsabilidades;	
	 b)	A	remuneração	devida	aos	colaboradores	terá	em	
conta	as	funções	e	responsabilidades	por	eles	assumidas;	
	 c)	Quando	solicitado,	deverá	emitir	certiicado	ou	
declaração	que	explicite	a	natureza	da	colaboração	
prestada	pelo	interessado.	

2.	Quando	o	arquitecto	tiver	a	colaboração	de	outros	
colegas,	estagiários	ou	estudantes	de	arquitectura,	deverá	
valorizar	essa	colaboração	respeitar	os	seus	direitos	de	
autor,	quando	existam,	e	contribuir	para	as	respectivas	
formação	e	promoção	proissionais.	

aRtigo 13.°  deveres do arquitecto assalariado
Na	relação	proissional	do	arquitecto	assalariado	com		
a	entidade	empregadora	devem	respeitar-se	as	seguintes	
condições:	
	 a)	Quando	o	arquitecto	assalariado	não	puder	preencher	
nas	suas	tarefas	as	condições	requeridas	pelo	presente	
Regulamento	tem	o	dever	de	informar	o	seu	empregador;	
	 b)	O	arquitecto	assalariado	que	não	se	julgue	
suicientemente	preparado	para	o	desempenho		
de	qualquer	tarefa	que	lhe	seja	coniada	tem	o	dever		
de	informar	de	tal	o	seu	empregador;	
	 c)	O	arquitecto	assalariado	poderá	fazer	uso		
das	referências	adquiridas	ao	serviço	do	empregador,		
de	acordo	com	o	respectivo	documento	comprovativo,		
que	explicitará	a	actividade	desenvolvida	no	cumprimento	
das	tarefas	que	desempenhou.	

aRtigo 14.°  deveres do arquitecto para com a ordem dos arquitectos
Para	além	dos	ixados	no	artigo	51.°	do	Estatuto,	
constituem	nomeadamente	deveres	dos	arquitectos:	
	 a)	Cumprir	o	Estatuto,	os	Regulamentos	e	as	
deliberações	da	Ordem	dos	Arquitectos;	
	 b)	Não	prejudicar	os	ins	e	prestígio	da	Ordem		
e	da	Arquitectura;	
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	 c)	Colaborar	na	prossecução	das	atribuições	da	Ordem,	
desempenhar	os	mandatos	que	lhe	forem	coniados	e	
exercer	os	cargos	para	que	tenha	sido	eleito	ou	nomeado,	
não	os	abandonando	sem	justiicação	aceitável,	e	
praticando	o	respeito	pela	democracia	e	colegialidade	no	
trabalho	associativo;	
	 d)	Participar	activamente	nos	trabalhos	que	interessem		
à	classe,	contribuindo	com	o	seu	esforço	no	sentido		
de	elevar	o	prestígio	da	proissão;	
	 e)	Pagar	pontualmente	as	quotas	e	outros	encargos	
devidos	à	Ordem	suspendendo-se	o	direito	de	votar		
e	de	ser	eleito	para	os	seus	órgãos	se	houver	atraso	
superior	a	três	meses;	
	 f)	Comunicar,	quando	da	inscrição,	o	domicílio		
e	o	modo	de	exercício	proissionais,	devendo	em	caso		
de	qualquer	alteração	comunicar	o	facto	no	prazo		
de	30	dias	após	a	sua	ocorrência;	
	 g)	Mencionar	de	forma	clara	e	inequívoca	os	diplomas,	
certiicados	ou	títulos	nacionais	ou	estrangeiros	por	virtude	
dos	quais	está	inscrito	na	Ordem	e	outros	diplomas,	
certiicados,	títulos	ou	funções	de	que	se	possa	prevalecer.	

aRtigo 15.° Segredo proissional e discussão pública 
  de questões proissionais
1.	O	arquitecto	deve	abster-se	de,	sem	consentimento,	
revelar	factos	ou	interpretações	de	factos	alheios	de	que	
tenha	tomado	conhecimento	no	desempenho	da	proissão.	

2.	O	arquitecto	deve	abster-se	de,	sem	consentimento,		
se	aproveitar	do	conhecimento	de	factos	relativos		
à	actividade	comercial,	industrial,	proissional	ou	artística	
alheia	a	que	tenha	tido	acesso	no	desempenho	da	sua	
proissão	e	provocar	deste	modo	prejuízo	a	outra	pessoa	
ou	entidade.	

aRtigo 16.° dever geral de urbanidade
No	exercício	da	proissão	deve	o	arquitecto	proceder		
sempre	com	urbanidade,	na	relação	com	todas	as	pessoas		
e	entidades	relacionadas	com	o	seu	trabalho,	usando	sempre	
de	boa	fé	e	lealdade.	

aRtigo 17.°  disposição inais
1.	A	não	observância	das	disposições	deste	Regulamento	
implicará	a	abertura	de	procedimento	disciplinar.

2.	Sempre	que	se	suscitem	a	um	arquitecto	dúvidas	sobre	
questões	de	deontologia	proissional	relativamente		
a	um	determinado	caso,	deverá	solicitar	a	pronúncia		
do	respectivo	Conselho	de	Disciplina.	

aRtigo 18.°  normas subsidiárias
São	subsidiariamente	aplicáveis	as	Recomendações	sobre	
Ética	e	Deontologia	aprovadas	pela	União	Internacional	
dos	Arquitectos,	na	sua	xxi.a	Assembleia,	de	Julho	
de	1999,	que	são	publicadas	em	anexo	ao	presente	
Regulamento.	

aRtigo 19.° disposição transitória
Três	anos	após	a	sua	entrada	em	vigor,	o	Conselho	Nacional	
de	Disciplina	da	Ordem	deve	iniciar	a	revisão	do	presente	
Regulamento,	em	ordem	a	apresentar	eventual	proposta	da	
sua	alteração	no	subsequente	prazo	de	seis	meses.	



Regulamento de deontologia   1�

O R D E M  D O S  A R Q U I T E C T O S

Recomendações sobre ética e deontologia da u.i.a.
PReâmbulo 

Os	membros	da	proissão	de	arquitecto	devem	pautar-se	
pelos	mais	altos	padrões	de	proissionalismo,	integridade	
e	competência,	e	apresentar	um	trabalho	da	melhor	
qualidade	possível;	deste	modo,	enriquecem	a	sociedade	
com	um	conjunto	de	conhecimentos	especíicos	e	únicos,	
de	competências	e	aptidões	essenciais	ao	desenvolvimento	
do	ambiente	construído	das	suas	sociedades	e	culturas.	
Os	princípios	que	se	enunciam	deverão	reger	a	conduta	
dos	arquitectos,	preocupados	com	o	cumprimento	das	
suas	obrigações,	aquando	da	prestação	dos	seus	serviços.	
Tais	princípios	aplicam-se	a	todas	as	suas	actividades	
proissionais,	onde	quer	que	ocorram.	São	testemunho	das	
suas	responsabilidades	para	com	o	público	(que	a	proissão	
serve	e	enriquece);	para	com	os	clientes	e	utilizadores	da	
arquitectura	e	da	indústria	da	construção	(que	contribuem	
para	conigurar	o	meio	ambiente	construído);	e	para	com		
a	arte	e	a	ciência	da	arquitectura	(esse	contínuo		
de	conhecimentos	e	criações	que	constitui	património		
e	herança	da	proissão	e	da	sociedade).	

ANEXO
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PRinCíPio 1.	obrigações gerais 
Os	arquitectos	possuem	um	conjunto	sistematizado	
de	conhecimentos	e	teorias	de	arte,	ciências	e	práticas	
arquitectónicas,	adquirido	através	dos	seus	estudos,	
formação	prática	e	experiência.	O	desenrolar	dos	estudos	
de	arquitectura,	formação	e	avaliação,	é	estruturado	de	
forma	a	assegurar	ao	público	que	quando	um	arquitecto	
é	convidado	a	prestar	os	seus	serviços,	já	fez	prova	de	
um	nível	que	lhe	permite	responder	adequadamente.	Os	
arquitectos	têm	a	obrigação	geral	de	manter	e	aprofundar	
os	seus	conhecimentos	das	artes	e	ciências	da	arquitectura,	
de	respeitar	o	conjunto	do	património	arquitectónico	
e	contribuir	para	o	seu	crescimento	e,	por	último,	de	
fazer	prevalecer	o	seu	julgamento	íntegro	de	proissional	
conhecedor,	sobre	qualquer	outra	consideração,	na	busca	
do	desenvolvimento	das	artes,	ciências	e	actividades	
ligadas	à	arquitectura.	

1.1 Regra:	os	arquitectos	devem	empenhar-se	em	
aperfeiçoar	continuamente	os	seus	conhecimentos	e	
competência	proissionais	nas	áreas	que	dizem	respeito	à	
sua	proissão.	

1.2 Regra:	os	arquitectos	devem	procurar	enriquecer	
continuamente	o	seu	nível	de	excelência	estética,	
conhecimento,	pesquisa,	formação	prática	e	prática	da	sua	
proissão.	

1.3 Regra:	os	arquitectos	devem,	de	forma	adequada,	
promover	as	artes	relacionadas	com	a	arquitectura	e	
contribuir	para	o	melhoramento	dos	conhecimentos	e	
capacidades	da	indústria	de	construção.	

1.4 Regra:	os	arquitectos	devem	exercer	a	sua	proissão	
submetendo-se	a	processos	internos	de	controlo	e	
veriicação	do	trabalho,	adequados	e	eicazes,	e	dispor	de	
pessoal	qualiicado	e	enquadrado	de	tal	forma	que	lhes	
seja	possível	realizar	um	trabalho	eiciente.	

1.5 Regra:	nas	situações	em	que	um	trabalho	seja	
executado	por	um	funcionário	ou	por	qualquer	outro	
indivíduo	agindo	sob	controlo	directo	de	um	arquitecto,	
este	deve	assegurar	que	tal	indivíduo	é	competente	para	
tal	tarefa	e,	se	necessário,	que	esta	é	convenientemente	
supervisionada.	

PRinCíPio 2.	obrigações para com o público	
Os	arquitectos	têm,	na	defesa	do	interesse	público,	
a	obrigação	de	respeitar	o	espírito	e	a	letra	das	leis	
que	regem	as	suas	actividades	proissionais,	e	de	se	
preocuparem	profundamente	com	as	consequências	
sociais	e	ambientais	da	sua	actividade	proissional.	

2.1 Regra:	os	arquitectos	devem	respeitar	e	contribuir	para	
conservar	os	equilíbrios,	o	meio	natural	e	o	património	
cultural	da	comunidade	onde	fazem	arquitectura.	Estando	
cientes	do	efeito	das	suas	intervenções,	em	relação	às	
preocupações	de	todos	os	que	irão	utilizar	ou	beneiciar	da	
sua	obra,	os	arquitectos	devem	empenhar-se	na	melhoria	
do	meio	ambiente,	assim	como	da	qualidade	de	vida	e	
habitat,	e	isto	de	modo	sustentável.	

2.2 Regra:	os	arquitectos	não	devem	exprimir-se,	nem	
promover	a	sua	pessoa	ou	os	seus	serviços,	em	termos	
falsos,	equívocos	ou	ilusórios.	

2.3 Regra:	um	gabinete	de	arquitectura	não	deve	
apresentar-se	de	forma	enganosa.	

2.4 Regra:	os	arquitectos	devem	cumprir	a	lei,	no	quadro	
das	suas	actividades	proissionais.	

2.5 Regra:	os	arquitectos	devem	ater-se	aos	códigos	
deontológicos	e	de	conduta	vigentes	nos	países	e	
jurisdições	nos	quais	prestam	ou	pretendem	prestar	
serviços	proissionais.	

2.6 Regra:	os	arquitectos	devem,	no	quadro	da	sua	
proissão,	participar	nas	actividades	públicas	enquanto	
cidadãos	e	proissionais,	e	promover	a	sensibilização	do	
público	para	as	questões	da	arquitectura.	

PRinCíPio 3.	obrigações para com o cliente	
Os	arquitectos	têm,	para	com	os	seus	clientes,	a	obrigação	
de	prestar	os	seus	serviços	com	consciência	e	competência	
e	de	forma	proissional.	Devem	fazer	prova	de	um	
julgamento	imparcial	e	isento	de	preconceitos,	tendo	em	
conta	as	normas	técnicas	e	proissionais	a	aplicar.	O	seu	
juízo	proissional	e	conhecedor	deve	prevalecer	sobre	
qualquer	outra	consideração,	na	sua	busca	da	arte,	ciência	
e	prática	da	arquitectura.	
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3.1 Regra:	os	arquitectos	apenas	devem	aceitar	projectos	
para	os	quais	possuam	conhecimentos	e	competência	
adequados	e	quando	têm	garantidos	os	meios	inanceiros	e	
técnicos	suicientes	para	cumprir	os	compromissos	com	os	
clientes,	a	todos	os	níveis.	

3.2 Regra:	os	arquitectos	devem	realizar	o	seu	trabalho	
proissional	de	forma	talentosa,	cuidadosa	e	diligente.	

3.3 Regra:	os	arquitectos	devem	executar	seu	trabalho	sem	
atrasos	injustiicados	e,	na	medida	do	possível,	dentro	de	
um	prazo	de	tempo	conforme	ao	acordado.	

3.4 Regra:	os	arquitectos	devem	informar	regularmente	
os	seus	clientes	do	progresso	dos	trabalhos	realizados	em	
seu	nome	e	de	quaisquer	questões	que	possam	afectar	a	
qualidade	ou	custo	dos	trabalhos.	

3.5 Regra:	os	arquitectos	devem	assumir	a	
responsabilidade	pelas	orientações	independentes	
dadas	aos	seus	clientes	e	prestar	serviços	apenas	quando	
estiverem	qualiicados	para	tal	pelos	seus	estudos,	
formação	prática	ou	experiência	nas	áreas	especíicas	
envolvidas	(o	mesmo	para	aqueles	que	contratam	a	titulo	
de	consultores).	

3.6 Regra:	os	arquitectos	não	devem	iniciar	um	projecto	
a	menos	que	as	partes	envolvidas	tenham	claramente	
acordado	por	escrito	os	termos	da	contratação,	
nomeadamente	quanto	à:	
—	natureza	dos	serviços;	
—	distribuição	de	responsabilidades;	
—	qualquer	limitação	eventual	de	responsabilidades;	
—	honorários	ou	método	pelo	qual	serão	calculados;	
—	condições	de	rescisão	contratual.	

3.7 Regra:	os	arquitectos	serão	unicamente	remunerados	
através	de	honorários	ou	vencimentos	especiicados	num	
contrato	escrito	de	prestação	de	serviços	ou	de	emprego.	

3.8 Regra: os	arquitectos	não	oferecerão	nenhuma	
compensação	para	serem	contratados.	

3.9 Regra:	os	arquitectos	devem	respeitar	o	carácter	
conidencial	dos	negócios	dos	seus	clientes	e	não	
divulgarão	informações	conidenciais	sem	o	seu	

consentimento	prévio	ou	ordem	dos	poderes	públicos	(por	
exemplo,	quando	as	informações	são	ordenadas	por	um	
tribunal).	

3.10 Regra:	os	arquitectos	devem	informar	os	clientes,	
proprietários	ou	empreiteiros,	de	quaisquer	circunstâncias	
signiicativas	que	possam	ser	interpretadas	como	um	
conlito	de	interesses,	devendo	assegurar	que	um	tal	
conlito	não	compromete	os	interesses	legítimos	de	tais	
indivíduos	ou	impede	o	seu	próprio	dever	de	julgar	
imparcialmente	a	execução	de	contratos	realizados	por	
outros.	

PRinCíPio 4.	obrigações para com a proissão	
Os	arquitectos	têm	a	obrigação	de	defender	a	integridade	
e	dignidade	da	proissão,	e	em	todas	as	circunstâncias	
conduzir-se	de	modo	a	respeitar	os	direitos	e	interesses	
legítimos	de	terceiros.	

4.1 Regra:	os	arquitectos	devem	realizar	as	suas	
actividades	proissionais	com	honestidade	e	lealdade.	

4.2 Regra:	um	arquitecto	não	deve	associar-se	nem	co-
dirigir	um	projecto	com	uma	pessoa	indesejável	como,	
por	exemplo,	alguém	cujo	nome	tenha	sido	banido	de	
qualquer	registo	de	arquitectos	(a	não	ser	a	pedido	da	
própria)	ou	que	tenha	sido	destituída	de	uma	organização	
de	arquitectos	reconhecida.	

4.3 Regra:	os	arquitectos	devem	empenhar-se,	na	
sua	acção,	em	promover	a	dignidade	e	integridade	
da	proissão.	Devem	garantir	também	que	os	seus	
representantes	e	funcionários	se	conduzem	do	mesmo	
modo,	de	forma	a	evitar	que	nenhum	acto	ou	conduta	
afecte	a	coniança	daqueles	para	os	quais	ou	com	os	
quais	trabalham;	devem,	por	último,	esforçar-se	para	
que	aqueles	que	estão	em	contacto	com	os	arquitectos	
sejam	protegidos	contra	todas	as	declarações	falsas	e	
enganadoras,	fraudes	ou	falácias.	

4.4 Regra:	os	arquitectos	esforçar-se-ão,	na	medida	das	
suas	possibilidades,	por	contribuir	para	o	desenvolvimento	
do	conhecimento,	da	cultura	e	da	formação	em	
arquitectura.



PRinCíPio 5.	obrigações para com os colegas 
Os	arquitectos	devem	respeitar	os	direitos	e	reconhecer	as	
aspirações	e	contribuições	proissionais	dos	seus	colegas,	
assim	como	as	contribuições	para	o	seu	trabalho	trazidas	
por	outros.	

5.1 Regra:	os	arquitectos	não	devem	fazer	discriminação	
com	base	na	raça,	religião,	incapacidade	física,	estado	civil	
ou	sexo.	

5.2 Regra:	os	arquitectos	não	devem	apropriar-se	
indevidamente	das	ideias	de	outro	arquitecto,	nem	utilizá-
-Ias,	sem	autorização	expressa.	

5.3 Regra:	quando	propõem	os	seus	serviços	os	arquitectos	
não	devem	indicar	honorários,	a	menos	que	isso	lhes	seja	
solicitado.	Devem	dispor	de	informações	suicientes	sobre	
a	natureza	e	dimensão	do	projecto,	antes	de	fazerem	uma	
proposta	de	honorários,	a	qual	deve	precisar	claramente	
o	âmbito	dos	serviços	a	prestar.	Tal	atitude	visa	proteger	
o	cliente	e	a	sociedade	de	arquitectos	pouco	escrupulosos	
que	apresentem	estimativas	de	preço	insuicientes.	

5.4 Regra:	ao	oferecer	os	seus	serviços	como	consultores	
independentes,	os	arquitectos	não	devem	diminuir	os	
seus	honorários	em	função	de	honorários	apresentados	
por	outros	arquitectos	para	o	mesmo	trabalho,	isto	para	
proteger	o	cliente	e	a	sociedade	de	arquitectos	pouco	
escrupulosos	que	apresentem	estimativas	de	preço	
insuicientes.	

5.5 Regra:	os	arquitectos	não	devem	tentar	tomar	o	lugar	
de	outro	arquitecto	numa	tarefa	proissional.	

5.6 Regra:	os	arquitectos	não	devem	participar	em	
quaisquer	concursos	de	arquitectura	declarados	
inaceitáveis	pela	uia	ou	pelas	suas	secções	nacionais.	

5.7 Regra:	os	arquitectos,	quando	designados	para	júris	
de	um	concurso	de	arquitectura,	não	devem	participar	no	
projecto	a	concurso	seja	a	que	título	for.	

5.8 Regra:	os	arquitectos	não	devem	denegrir	o	trabalho	
de	outro	arquitecto	nem	tentar	desacreditá-lo.	

5.9 Regra:	quando	um	arquitecto	é	solicitado	para		
a	realização	de	um	projecto	(ou	para	qualquer	outro	
trabalho	proissional)	e	sabe,	ou	se	pode	legitimamente	
presumir	que	possa	saber,	que	um	outro	arquitecto	
já	foi	contratado	para	o	mesmo	projecto	ou	trabalho	
proissional,	deve	avisar	este	último.	

5.10 Regra:	quando	um	arquitecto	é	designado	ou	lhe	é	
pedida	outra	opinião	sobre	o	trabalho	de	outro	arquitecto,	
deve	avisar	este	último,	a	menos	que	possa	ser	provado	
que	isso	seria	prejudicial	a	quaisquer	processos	litigiosos	
que	decorram	ou	venham	a	decorrer.	

5.11 Regra:	os	arquitectos	devem	proporcionar	
aos	seus	associados	e	funcionários	um	ambiente	de	
trabalho	adequado,	assim	como	os	devem	remunerar	
convenientemente	e	contribuir	para	o	seu	desenvolvimento	
proissional.	

5.12 Regra:	os	arquitectos	devem	certiicar-se	que	as	suas	
inanças	pessoais	e	proissionais	são	geridas	de	forma	legal	
e	prudente.	

5.13 Regra:	os	arquitectos	devem	construir	a	sua	
reputação	proissional	a	partir	dos	méritos	dos	seus	
serviços	e	desempenho,	e	devem	reconhecer	e	prestar	
homenagem	ao	trabalho	dos	seus	colegas.
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REGULAMENTO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
[Aprovado na 42.ª reunião plenária do CDN, em 2 de Agosto de 2004]

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º | Âmbito de aplicação
O presente regulamento aplica-se aos membros da Ordem dos Arquitectos, adiante
abreviadamente designada por Ordem.

Artigo 2.º | Responsabilidade disciplinar
1 - O arquitecto está sujeito à jurisdição disciplinar dos órgãos da Ordem, nos termos
previstos no Estatuto da Ordem, no Regulamento de Deontologia e no presente Regulamento.
2 – A acção disciplinar é independente de eventual responsabilidade civil ou criminal.

Artigo 3.º | Infracção disciplinar
Comete infracção disciplinar o arquitecto que, por acção ou omissão, violar dolosa ou
negligentemente algum dos deveres consagrados no Estatuto da Ordem e demais disposições
legais aplicáveis.

Artigo 4.º | Instauração do procedimento disciplinar
1 - O procedimento disciplinar é instaurado mediante:

a) Decisão do conselho nacional de disciplina, relativamente aos titulares dos órgãos sociais
do mesmo mandato e do mandato imediatamente anterior;

b) Decisão do conselho regional de disciplina sobre os restantes membros da Ordem com
domicílio profissional na área da secção correspondente.

2 – A instauração do procedimento disciplinar pode ocorrer por iniciativa dos órgãos
mencionados no número anterior ou na sequência de participação ou queixa apresentadas por
qualquer pessoa singular ou colectiva.
3 – Quando os factos forem passíveis de ser considerados infracção criminal, dar-se-á
obrigatoriamente deles conhecimento ao órgão a quem estatutariamente compete representar
a Ordem em juízo.
4 – Os Tribunais e demais autoridades públicas devem dar conhecimento à Ordem da prática
por arquitectos de actos susceptíveis de constituírem infracção disciplinar.
5 – O Ministério Público e as demais entidades com poderes de investigação criminal devem
dar conhecimento à Ordem das participações apresentadas contra arquitectos por actos
relacionados com o exercício da profissão.

Artigo 5.º | Prescrição do procedimento disciplinar
1 – O procedimento disciplinar prescreve no prazo de três anos sobre a prática da infracção,
salvo o disposto nos números seguintes.
2 – O procedimento disciplinar de titulares de órgãos da Ordem prescreve no prazo de três
anos sobre a cessação da respectivas funções.
3 – A infracção disciplinar que constitua simultaneamente ilícito penal prescreve no mesmo
prazo que o procedimento criminal quando este for superior.

Artigo 6.º |  Sujeição ao poder disciplinar
1 – O arquitecto fica sujeito ao poder disciplinar desde a data da respectiva inscrição na
Ordem.
2 – A responsabilidade disciplinar permanece durante o período de suspensão da Ordem e não
cessa pela demissão da Ordem, relativamente a factos anteriormente praticados.
3 – É excluída a responsabilidade disciplinar do arquitecto que exerça a profissão como
trabalhador dependente, que actue no cumprimento de ordens ou instruções emanadas de
legítimo superior hierárquico e em matéria de serviço, se previamente delas tiver reclamado ou
tiver exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito e se de tal facto tiver dado
conhecimento atempadamente aos órgãos da Ordem competentes em matéria disciplinar.



CAPÍTULO II - PENAS DISCIPLINARES

Artigo 7.º | Espécies de penas
As penas disciplinares aplicáveis aos arquitectos são as seguintes:

a) Advertência;
b) Censura;
c) Suspensão até seis meses;
d) Suspensão de seis meses a dois anos;
e) Suspensão de dois a dez anos.

Artigo 8.º | Caracterização das penas
1 – As penas de advertência e de censura consistem em reparos pela negligência do arquitecto
no cumprimento dos deveres profissionais.
2 - As penas de suspensão consistem na privação do exercício da profissão durante o período
da pena.

Artigo 9.º | Critérios de aplicação das penas
1 – A pena de advertência só pode ser aplicada por infracção disciplinar em caso de
negligência no cumprimento dos deveres profissionais consagrados nas alíneas a) e b) do artigo
49.º e nas alíneas b), e) e f) do artigo 51.º do Estatuto da Ordem.
2 – A pena de censura só pode ser aplicada por infracção disciplinar em caso de negligência no
cumprimento dos deveres profissionais consagrados nos artigos 47.º e 48.º, nas alíneas c) e d)
do artigo 49.º, no artigo 50.º e nas alíneas a), c) e d) do artigo 51.º do Estatuto da Ordem ou
em caso de incumprimento reiterado dos deveres mencionados no número anterior.
 3 – A pena de suspensão até seis meses só pode ser aplicada por infracção disciplinar em caso
de negligência grave ou de acentuado desinteresse pelo cumprimento dos deveres profissionais
referido no número anterior.
4 – A pena de suspensão de seis meses a dois anos só pode ser aplicada por infracção
disciplinar que afecte gravemente a dignidade e o prestígio profissional do arquitecto.
5 – A pena de suspensão de dois a dez anos é aplicável quando tenha sido cometida infracção
disciplinar que também constitua crime punível com pena de prisão superior a dois anos, ou no
caso de reincidência da infracção referida no número anterior.

Artigo 10.º | Escolha e medida da pena
A escolha e a medida da pena são feitas em função da culpa do arguido, tendo em conta a
gravidade e as consequências da infracção, os antecedentes profissionais e disciplinares e as
demais circunstâncias da infracção.

Artigo 11.º | Circunstâncias atenuantes especiais
São circunstâncias atenuantes especiais da infracção disciplinar:

a) A inexistência de antecedentes disciplinares;
b) A confissão espontânea da infracção, bem como o arrependimento pela respectiva

prática.

Artigo 12.º | Circunstâncias agravantes especiais
São circunstâncias agravantes especiais da infracção disciplinar:

a) A vontade determinada de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais à
dignidade e prestígio da profissão;

b) A premeditação;
c) O conluio com outros indivíduos para a prática da infracção;
d) O facto de ser cometida durante o cumprimento de pena disciplinar;
e) A reincidência, desde que a pena disciplinar tenha sido aplicada há menos de cinco anos;
f) A acumulação de infracções;
g) O exercício de cargos sociais na Ordem à data da prática da infracção.



Artigo 13.º | Circunstâncias dirimentes
São circunstâncias dirimentes da responsabilidade disciplinar:

a) A coacção física ou moral;
b) A privação acidental e involuntária do exercício das faculdades intelectuais no momento

da prática do acto ilícito;
c) A legítima defesa, própria ou alheia;
d) A não exigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um dever.

Artigo 14.º | Unidade da pena disciplinar
1 - Não pode aplicar-se ao mesmo arquitecto mais de uma pena disciplinar por cada infracção
ou pelas infracções acumuladas que sejam apreciadas num só processo.
2 – O disposto no número anterior é de observar mesmo no caso de infracções apreciadas em
mais de um processo, quando apensadas.

Artigo 15.º | Prescrição das penas
As penas disciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que a decisão se
tornou irrecorrível:

a) 6 meses, para as penas de advertência e de censura;
b) 3 anos, para as penas de suspensão.

Artigo 16.º | Registo das penas
As penas são sempre registadas pelo Conselho Directivo Regional respectivo, por indicação dos
Conselhos Nacional ou Regionais de Disciplina, no processo individual de inscrição do arquitecto
na Ordem.

CAPÍTULO III - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
Secção I - Disposições gerais

Artigo 17.º | Natureza secreta do procedimento
Até ao despacho de acusação, o procedimento disciplinar é de natureza secreta.

Artigo 18.º | Direito à informação
1 – Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, o participante e o participado têm o direito
de ser informados, sempre que o requeiram por escrito ao presidente do órgão disciplinar
competente, sobre o andamento dos procedimentos, bem como o direito de conhecer as
resoluções definitivas que tiverem sido tomadas.
2 – As informações a prestar abrangem os actos e diligências praticados, as deficiências a
suprir pelos interessados, as decisões adoptadas e quaisquer outros elementos solicitados.
3 – As informações solicitadas ao abrigo deste artigo são fornecidas pelo presidente do órgão
no prazo máximo de 10 dias.

Artigo 19.º | Consulta do processo e passagem de certidões
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º, e após requerimento dirigido ao presidente do
conselho disciplinar competente, pode ser facultado ao participado ou ao participante o exame
do processo, quando não exista inconveniente para a instrução ou ainda quando tal se revelar
útil para a realização desta, dando-lhes a conhecer cópia do processo, sob condição de não
divulgação do que dele conste.
2 – O indeferimento dos requerimentos a que se refere o número anterior deve ser
devidamente fundamentado e comunicado ao arguido ou ao participante, consoante o caso, no
prazo de dez dias.
3 – O participante e o participado têm o direito, mediante o pagamento da importância que
for devida, de obter certidão ou reprodução dos documentos que constem do processo, desde



que no requerimento especifiquem o fim a que se destinam, podendo ser proibida, sob pena de
desobediência, a sua publicação.
4 – Ao participante, quando existir e se for arquitecto, e ao arguido que divulgar matéria
confidendial nos termos deste artigo é instaurado, por esse facto, procedimento disciplinar.

Artigo 20.º | Consulta do processo fora do Conselho Disciplinar competente
1 – O participante ou o participado podem, em casos excepcionais, nomeadamente quando se
encontrem a residir temporariamente fora do local de residência habitual e registado na
Ordem, consultar o processo em secção regional distinta ou em delegação da Ordem, devendo
para o efeito apresentar o pedido, por escrito, acompanhado da devida justificação.
2 – O Conselho Regional de Disciplina ou o presidente da delegação a quem o processo for
remetido é responsável pela boa guarda do mesmo, devendo devolvê-lo passados 10 dias após a
sua recepção, independentemente de ter sido ou não consultado pelo requerente.

Artigo 21.º | Representação das partes
1 – O arguido pode nomear para a sua defesa um representante especialmente mandatado
para esse efeito.
2 – As pessoas colectivas devem fazer-se representar pelos seus representantes legais ou por
mandatários com poderes especiais para intervir no respectivo procedimento.
3 – O arguido e o participante podem ainda constituir advogado em qualquer fase do
procedimento, nos termos gerais de direito.

Artigo 22.º | Mudança de situação na pendência do procedimento
Se, após a prática de uma infracção disciplinar ou já na pendência do procedimento, o
arquitecto mudar de domicílio profissional ou de local de trabalho, o órgão disciplinar
competente é o do momento da prática da infracção.

Artigo 23.º | Suspensão do procedimento
1 – A suspensão provisória do procedimento pode ser decidida pelo órgão disciplinar
competente, quando os factos que estiveram na sua origem sejam também susceptíveis de
desencadear também processo judicial ou quando a complexidade desses factos seja tal que
coloque a sua prova fora do alcance dos meios de investigação da Ordem.
2 – Nos casos previstos no número anterior em que seja efectivamente instaurado processo
judicial, o procedimento disciplinar será decidido com base nos factos dados como assentes na
sentença judicial que vier a ser proferida, sem prejuízo da autonomia da acção disciplinar.

Artigo 24.º | Desistência do procedimento
A desistência do procedimento disciplinar pelo titular do interesse directo nos factos
participados não extingue a responsabilidade disciplinar

Artigo 25.º | Extinção automática do procedimento
O procedimento extingue-se, logo que se verificar o falecimento do participado ou que seja
decretada amnistia oficial aplicável.

Artigo 26.º | Invalidade do procedimento
1 - É nulo o procedimento disciplinar em que se verifique a falta de notificação do arguido, a
não individualização suficiente da infracção e a sua falta de correspondência aos preceitos
legais ou regulamentares aplicáveis, bem como aquele em que ocorra omissão de quaisquer
diligências essenciais para a descoberta da verdade.
2 – As restantes violações de disposições legais ou regulamentares ocorridas no seio do
procedimento geram apenas a anulabilidade do procedimento.

Secção II - Das notificações e dos prazos



Artigo 27.º | Das notificações
1 – Todas as notificações relativas a inquirições e quaisquer outros actos praticados no âmbito
do procedimento devem ser feitas por via postal, em carta registada com aviso de recepção,
caso não seja viável a notificação pessoal.
2 – Só é admissível o recurso à citação edital quando outras formas de citação se tenham
revelado manifestamente infrutíferas.
3 – A citação edital é efectuada por meio de publicação no boletim interno da Ordem, de
distribuição nacional, e por afixação nas secretarias das secções regionais, durante o período
de trinta dias, do respectivo edital.

Artigo 28.º | Dos prazos
1 – Na falta de disposição especial, é de 10 dias o prazo para a prática de qualquer acto de
expediente no âmbito do procedimento disciplinar e para os interessados requererem ou
praticarem quaisquer actos, promoverem diligências, responderem sobre os assuntos sobre os
quais se devam pronunciar ou exercerem outros poderes no procedimento.
2 – O prazo mencionado no número anterior, tal como os demais prazos especiais previstos no
presente diploma, conta-se nos termos do disposto no artigo 72.º do Código do Procedimento
Administrativo.

Secção III - Instrução

Artigo 29.º | Objectivo da instrução
A instrução do procedimento disciplinar compreende as diligências necessárias ao apuramento
da verdade material, devendo o relator remover os obstáculos ao seu regular e rápido
andamento e, sem prejuízo do direito de defesa, recusar o que for inútil ou dilatório.

Artigo 30.º | Início da instrução
1 - A instrução do procedimento disciplinar deve iniciar-se no prazo de dez dias, contados da
data de designação do relator.
2 – O relator deve notificar o arguido ou inquirido e o participante do início do procedimento,
podendo determinar a prestação de informações ou de depoimentos, a apresentação de
documentos ou outros elementos ou a colaboração noutros meios de prova.

Artigo 31.º | Participação
1 - Todos os que tiverem conhecimento que um arquitecto praticou infracção disciplinar
devem participá-la à Ordem.
2 - As participações ou queixas são imediatamente remetidas ao órgão competente para
instaurar o procedimento disciplinar, quando se verifique não possuir tal competência o órgão
que recebeu a participação ou queixa.
3 – As participações ou queixas verbais são sempre reduzidas a escrito por quem as receber,
identificando o participante e recolhendo a sua assinatura, no respectivo auto, quando tal for
possível.
4 – Quando conclua que a participação é infundada ou dolosamente apresentada no intuito de
prejudicar o arquitecto, contenha matéria difamatória ou injuriosa e o participante seja
arquitecto, o órgão competente para aplicar a punição disciplinar instaurará adequado
procedimento disciplinar.

Artigo 32.º | Despacho liminar
1 - O órgão competente para instaurar o procedimento disciplinar deve apreciar na primeira
reunião imediatamente subsequente à apresentação de auto, participação ou queixa para
averiguar se há lugar ou não a procedimento disciplinar.
2 – Se o órgão entender que não há lugar a procedimento disciplinar, manda arquivar o auto,
a participação ou a queixa, sem prejuízo da possibilidade de abertura de procedimento de
inquérito.



3 – A pedido do interessado, pode ser solicitada revisão da decisão de rejeição ou
arquivamento da participação, com fundamento em novos factos ou novas provas susceptíveis
de alterar o sentido daquelas.
4 – Das decisões de rejeição ou arquivamento proferidas pelos Conselhos Regionais de
Disciplina cabe recurso para o Conselho Nacional de Disciplina.

Artigo 33.º | Nomeação do relator
1 - O órgão que instaurar procedimento disciplinar deve nomear um relator.
2 – No caso de o procedimento disciplinar ter sido precedido de procedimento de inquérito, o
relator pode ser o mesmo do procedimento de inquérito, desde que a deliberação tomada pelo
respectivo Conselho Disciplinar não tenha sido oposta à que foi proposta pelo relator no seu
relatório.

Artigo 34.º | Substituição do relator
O relator pode ser substituído a todo o tempo, a pedido do próprio devidamente fundamentado
ou por decisão do respectivo Conselho Disciplinar.

Artigo 35.º | Imparcialidade do relator
1 – O arguido e o participante podem arguir o impedimento ou a suspeição do relator, nos
termos dos artigos 44.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
2 – O órgão que tiver mandado instaurar o procedimento disciplinar delibera
fundamentadamente, no prazo máximo de dez dias.

Artigo 36.º | Deveres do relator
O relator está sujeito ao dever de confidencialidade e encontra-se obrigado a cumprir com
celeridade e isenção as tarefas que lhe forem incumbidas.

Artigo 37.º | Diligências probatórias
1 – O relator procede à investigação, ouvindo o participante, as testemunhas por este
indicadas e as mais que julgar necessárias, procedendo a exames e outras diligências que
possam esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o certificado do registo disciplinar do
arguido.
2 – O relator deve ouvir o arguido até se ultimar a instrução e pode também acareá-lo com as
testemunhas ou com os participantes.
3 – Durante a fase de instrução do procedimento, pode o arguido requerer ao relator a
promoção de diligências que considere essenciais ao apuramento da verdade.
4 – Quando o relator considere suficiente a prova produzida, pode indeferir o requerimento
mencionado no número anterior, decisão da qual cabe recurso hierárquico impróprio para o
órgão que instaurou o procedimento disciplinar, a interpor no prazo de quinze dias.
5 – O recurso previsto no número anterior sobe imediatamente nos próprios autos,
considerando-se procedente se, no prazo de trinta dias, não for proferida decisão que
expressamente lhe negue provimento.
6 – A decisão que negue provimento ao recurso referido no número anterior só pode ser
impugnada no recurso interposto da decisão final.

Artigo 38.º | Testemunhas na fase da instrução
1 – Na fase da instrução, não podem ser apresentadas mais de cinco testemunhas por cada
facto e não pode o total delas exceder vinte.
2 – É aplicável à inquirição de testemunhas o disposto no número 4 do artigo anterior.

Artigo 39.º | Termo da instrução
1 - A instrução deve concluir-se no prazo de noventa dias, só podendo ser excedido este prazo
por deliberação do órgão disciplinar que o mandou instaurar, sob proposta fundamentada do
relator, nos casos de excepcional complexidade.



2 – Finda a instrução, no prazo de vinte dias, o relator profere despacho de acusação ou emite
parecer fundamentado em que conclua no sentido do arquivamento do procedimento.
3 – Não sendo proferido despacho de acusação, o relator apresenta o parecer na primeira
reunião do conselho nacional ou regional de disciplina, consoante o caso, a fim de ser
deliberado o arquivamento do processo ou determinado que o mesmo prossiga com a realização
de diligências suplementares ou com o despacho de acusação, devendo, neste último caso, ser
designado novo relator.

Artigo 40.º | Despacho de acusação
1 - O despacho de acusação deve indicar a identidade do arguido, os factos imputados, as
circunstâncias de tempo, modo e lugar e das que integram atenuantes e agravantes, as normas
legais e regulamentares infringidas, a prova e o prazo para a apresentação de defesa.
2 - Da acusação extrai-se cópia, a qual será notificada pessoalmente ou por carta registada
com aviso de recepção ao arguido.

Secção IV - Defesa do arguido

Artigo 41.º | Prazo da defesa
1 - O prazo para a apresentação de defesa é de vinte dias.
2 – A não apresentação de defesa no prazo referido no número anterior não implica a
confissão dos factos.

Artigo 42.º | Exame e confiança do processo
1 - Durante o prazo para a apresentação da defesa, podem o arguido, o participante, ou os
seus representantes ou advogados por eles constituídos, examinar o processo a qualquer hora
de expediente.
2 – O processo pode ser confiado ao advogado do arguido, nos termos e sob a cominação do
disposto nos artigos 169.º e 170.º do Código do Processo Civil, devendo neste caso ser garantida
a existência de uma cópia do processo no Conselho Regional ou Nacional, consoante o caso.

Artigo 43.º | Apresentação da defesa
1 – A defesa deve expor clara e concisamente os factos e as razões que a fundamentam.
2 – Com a defesa deve o arguido apresentar o rol de testemunhas, juntar documentos e
requerer as diligências necessárias para o apuramento dos factos relevantes.
3 – Não podem ser apresentadas mais de cinco testemunhas por cada facto e o total das
mesmas não pode exceder vinte.

Artigo 44.º | Produção da prova oferecida pelo arguido
1 – O relator deve inquirir as testemunhas e reunir os demais elementos de prova oferecidos
pelo arguido, no prazo de trinta dias.
2 – Finda a produção da prova oferecida pelo arguido, pode ainda o relator ordenar, em
despacho fundamentado, novas diligências que se tornem indispensáveis para o completo
esclarecimento da verdade.

Artigo 45.º | Alegações
Realizadas as diligências a que se refere o artigo anterior e outras que sejam determinadas
pelo relator, o participante e o arguido são notificados para alegarem no prazo de vinte dias.

Secção V - Decisão disciplinar e sua execução

Artigo 46.º | Proposta do relator
Finda a instrução e recebidas as alegações do participante e do arguido, o relator elabora, no
prazo de dez dias, uma proposta de acórdão completa e concisa donde conste a existência



material das infracções, sua qualificação e gravidade e a pena que entender justa ou
conveniente ou a proposta para que os autos se arquivem por ser insubsistente a acusação.

Artigo 47.º | Decisão
1 – O órgão competente para aplicar a sanção disciplinar analisa o processo, concordando ou
não com as conclusões do relator, podendo ordenar novas diligências, a realizar no prazo que
para tal estabeleça.
2 – Da deliberação tomada em reunião do Conselho disciplinar, deve constar:

a) A identificação das partes;
b) O objecto do litígio;
c) Os factos dados como provados;
d) A decisão com indicação expressa dos fundamentos de facto e de direito que a

sustentam;
e) O local e a data em que foi proferida;
f) A identificação e a assinatura dos membros do órgão que a proferiram.

3 – A pena de suspensão de dois a dez anos só pode ser aplicada através de deliberação que
obtenha dois terços dos votos de todos os membros do conselho nacional ou regional de
disciplina, consoante o caso.
4 – Quando o relator votar vencido, o acórdão será lavrado pelo primeiro dos vogais que votar
a decisão.
5 – Os votos de vencido serão fundamentados.

Artigo 48.º | Notificação do acórdão
1 - O acórdão é imediatamente notificado ao arguido e ao participante por carta registada
com aviso de recepção.
2 – O acórdão que aplicar pena de suspensão é também notificado à entidade empregadora do
infractor.

Artigo 49.º | Aclaração do acórdão
O notificado pode requerer, no prazo de quinze dias, a aclaração do acórdão que julgue
obscuro ou ambíguo.

Artigo 50.º | Trânsito em julgado
As decisões transitam em julgado, logo que esgotado o prazo para apresentação de recurso.

Artigo 51.º | Execução das decisões
1 – Compete aos conselhos directivos nacional ou regional, consoante o caso, dar execução às
decisões disciplinares.
2 – O cumprimento da pena de suspensão tem início a partir do dia da respectiva notificação
ao arguido da deliberação que as aplicou..
3 – Se à data do início da suspensão estiver suspensa ou cancelada a inscrição do arguido, o
cumprimento da pena de suspensão tem início a partir do dia imediato àquele em que tiver
lugar o levantamento da suspensão da inscrição ou a reinscrição, ou a partir da data em que
termina a execução da anterior pena de suspensão.

Artigo 52.º | Publicidade da decisão
1 – Após o trânsito em julgado, todas as decisões de aplicação da punição disciplinar, com
excepção das de advertência, são objecto de publicitação entre os restantes membros da
Ordem.
2 – A publicitação da decisão é da responsabilidade dos Conselhos Directivos Regionais
respectivos por indicação dos conselhos de Disciplina.
3 - A decisão de aplicação da punição disciplinar é publicada no Boletim dos Arquitectos e
afixada na sede nacional e nas sedes das secções regionais, durante o período de seis meses a
contar do registo da pena em ficha individual de membro.



4 – A decisão de suspensão deve ainda ser comunicada, mediante circular, a todos os
municípios do território nacional.
5 – Em caso de falecimento do arguido condenado, a pena aplicada não deve ser publicitada.
6 – A publicitação deve ser efectuada por edital, segundo o modelo apresentado no anexo I.

Secção VI - Impugnação administrativa e contenciosa

Artigo 53.º | Impugnação administrativa
1 – Da decisão proferida em procedimento disciplinar pelo conselho regional de disciplina
cabe recurso para o conselho nacional de disciplina.
2 – O recurso pode ser interposto no prazo de trinta dias pelo arguido, pelo participante e
pelos titulares de interesses directos nos factos participados, não suspendendo a eficácia do
acto recorrido.
3 – Com a apresentação do recurso, deve o recorrente juntar as respectivas alegações, em
que expõe os fundamentos da sua pretensão.
4 – O recurso deve ser interposto junto do Conselho Regional que proferiu a decisão que se
pretende ver revogada, a quem cabe analisar se o mesmo se encontra devidamente instruído,
podendo recusá-lo caso seja apresentado fora do prazo estabelecido ou não se encontrem
juntas as respectivas alegações.
5 – Caso seja aceite o recurso, deve o Conselho Regional remetê-lo ao Conselho Nacional de
Disciplina, acompanhado do processo administrativo, e pronunciar-se sobre o mesmo.
6 – Da decisão do Conselho Regional que não aceite o recurso apresentado, cabe reclamação
para o Presidente do Conselho Nacional de Disciplina que, analisada a pretensão, ordena a
subida do recurso ou mantém a decisão proferida pelo Conselho Regional
7 – Interposto o recurso e no caso de existirem participantes ou titulares de interesses
directos nos factos participados, o conselho nacional deve notificá-los para se pronunciarem no
prazo de trinta dias, mediante a apresentação de contra-alegações.
8 – Caso sejam apresentadas contra-alegações, deve o recorrente ser notificado das mesmas,
não existindo, no entanto, lugar a réplica por parte do recorrente.
9 – O Conselho Nacional decide no prazo de trinta dias contado a partir do decurso do prazo
mencionado no n.º 6 do presente artigo.
10 – O Conselho Nacional pode, sem sujeição ao pedido do recorrente, confirmar ou revogar o
acto recorrido, bem como, se for caso disso, anular no todo ou em parte, o procedimento
disciplinar e determinar a realização de nova instrução ou de diligências complementares.

Artigo 54.º | Impugnação contenciosa
As decisões proferidas pelos conselhos nacional e regional de disciplina são susceptíveis de
impugnação contenciosa, nos termos gerais da lei processual administrativa.

Secção VII - Revisão da decisão disciplinar

Artigo 55.º | Requisitos da revisão
1 – As decisões disciplinares definitivas podem ser revistas a pedido do interessado, a todo o
tempo, com fundamento em novos factos ou novas provas susceptíveis de alterar o sentido
daquelas, ou quando outra decisão definitiva considerar falsos elementos de prova
determinantes da decisão a rever.
2 – O arguido condenado, qualquer interessado directo afectado pela decisão ou, sendo estes
falecidos, os seus descendentes, ascendentes, cônjuges ou irmãos, bem como os respectivos
representantes podem apresentar requerimento nesse sentido ao órgão que proferiu a decisão
disciplinar.
3 – O requerimento deve indicar as circunstâncias ou meios de prova não considerados no
procedimento disciplinar que ao requerente parecem justificar a revisão e é instruído com os
documentos indispensáveis.
4 – A simples alegação de ilegalidade, de forma ou de fundo, do procedimento e da decisão
disciplinar não constitui fundamento para a revisão.



Artigo 56.º | Decisão sobre o requerimento
1 – A concessão de revisão é tomada no prazo de trinta dias e depende de deliberação tomada
por maioria absoluta dos membros do órgão que proferiu a decisão disciplinar.
2 – A deliberação que não conceder a revisão é susceptível de impugnação  administrativa,
caso seja tomada pelo Conselho Regional, e de impugnação contenciosa, nos termos gerais da
lei processual administrativa.

Artigo 57.º | Tramitação
Se for concedida a revisão, ela é apensa ao procedimento disciplinar, nomeando-se relator
diferente do primeiro, que marcará ao interessado prazo não inferior a dez dias nem superior a
vinte dias para responder por escrito aos artigos de acusação constantes do procedimento a
rever, seguindo-se os termos dos artigos 37.º e seguintes.

Artigo 58.º | Efeito sobre o cumprimento da pena
A revisão do procedimento não suspende o cumprimento da pena.

Artigo 59.º | Efeitos da revisão procedente
1 – Julgando-se procedente a revisão, será revogada ou alterada a decisão proferida no
procedimento revisto.
2 – A revogação produz os seguintes efeitos:

a) O cancelamento do registo da pena no processo individual do arquitecto;
b) A anulação dos efeitos da pena;
c) A publicitação da revisão, nos mesmos termos em que foi publicado o acórdão revisto.

3 – A decisão de revogação é publicitada, nos mesmos termos em que foi publicitada a decisão
revista.
4 – Se a revisão tiver sido concedida  a requerimento do arguido condenado, e houver lugar à
aplicação de nova pena, esta não poderá ser agravada.

CAPÍTULO IV - PROCEDIMENTO DE INQUÉRITO

Artigo 60.º | Abertura do procedimento
Pode ser ordenada a abertura de procedimento de inquérito sempre que não esteja
concretizada a infracção ou não seja conhecido o seu autor e quando seja necessário proceder
a averiguações destinadas ao esclarecimento dos factos.

Artigo 61.º | Normativo aplicável
O procedimento de inquérito rege-se pelas normas aplicáveis ao procedimento disciplinar em
tudo o que não esteja especialmente previsto.

Artigo 62.º | Termo de instrução em procedimento de inquérito
1 – Finda a instrução, o relator emite um parecer fundamentado em que propõe o
prosseguimento do procedimento como disciplinar ou o seu arquivamento, consoante considere
existirem ou não indícios suficientes da prática de infracção disciplinar.
2 – O relator apresenta o seu parecer em reunião do conselho nacional ou regional de
disciplina, consoante o caso, que delibera no sentido de o procedimento prosseguir como
disciplinar, ser arquivado ou de serem realizadas diligências complementares.
3 – Se for deliberado que o procedimento deve seguir como disciplinar, mantém-se a
numeração atribuída no procedimento de inquérito respectivo.
4 – Caso o parecer não seja aprovado, deve ser designado novo relator de entre os membros
do conselho cuja posição tenha obtido vencimento.



Artigo 63.º | Apensação de processos
Caso o procedimento de inquérito se converta em procedimento disciplinar, devem aproveitar-
se todas as diligências efectuadas e provas já recolhidas, apensando-se o processo de inquérito
ao processo disciplinar e mantendo-se a numeração atribuída no primeiro processo.

CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 64.º | Norma Subsidiária
Em tudo o que não estiver expressamente regulado no presente regulamento, deve recorrer-se
ao disposto no Estatuto da Ordem, no Estatuto Disciplinar dos Funcionários Públicos, no Código
Penal, no Código do Processo Penal, no Código de Processo Civil e no Código do Procedimento
Administrativo.

Artigo 65.º | Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Boletim da
Ordem.


