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5

Nota Importante

A Coleção de Cadernos em propagação, pretende reunir uma compilação  
de documentos legais, à data da emissão, que abranjam temas relevantes 
para o exercício da profissão. 

Tendo em conta a abrangência e importância da regulação da Qualificação 
Profissional, este terceiro Caderno pretende dar continuidade às anteriores 
publicações, incidindo sobre o enquadramento legal da actividade 
profissional do engenheiro ao integrar a legislação mais atinente sobre  
a qualificação profissional do Engenheiro Florestal, num único documento.

A Engenharia Florestal, profissão de confiança pública, é o ramo da  
Engenharia que engloba o planeamento, certificação, gestão, conservação, 
restauro e monitorização de ecossistemas florestais, que visam a produção 
sustentada dos recursos florestais e a preservação e protecção das florestas. 

O Engenheiro Florestal é o profissional que possui conhecimentos científicos 
e técnicos indispensáveis para conservar, cultivar e gerir as florestas e os 
recursos a elas associados, de acordo com os princípios do desenvolvimento 
sustentável, cumprindo objectivos sócio-económicos e ambientais.

 1. Engenharia Florestal e a Profissão de Engenheiro 

A legislação de suporte reporta a junho de 2020
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 2. Atos Regulados na Engenharia Florestal  3. Coordenação de Projeto 

O exercício dos atos próprios da profissão de Engenheiro Florestal é 
indissociável de uma dimensão de responsabilidade, de independência e 
também de autoria de quem os pratica. São atos próprios que implicam 
uma responsabilidade de natureza pública e social dada a importância e 
impacto da sua intervenção à escala do território e na vida das pessoas.

A intervenção do Engenheiro Florestal é obrigatória nos atos próprios da pro-
fissão constantes na Lei n.º 31/2009 de 3 de julho de 2009, alterada pela Lei 
n.º 40/2015, de 1 de junho e em outras Leis que especialmente os consagrem.

No exercício das suas competências legais, a Ordem dos Engenheiros 
verifica e certifica as qualificações profissionais dos seus membros, por 
declarações que emite, sendo as actividades profissionais de coordena-
ção, conceção, projeto e execução da obra, atos próprios dos Engenheiros 
Florestais titulares das qualificações previstas nos pontos que iremos 
tratar nos capítulos subsequentes.

A coordenação das actividades dos técnicos intervenientes no projeto 
tem como objectivo a integração das suas diferentes partes num conjun-
to harmónico, de fácil interpretação e capaz de fornecer todos os elemen-
tos necessários à execução da obra, garantindo a adequada articulação 
da equipa de projeto em função das características da obra e assegu-
rando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade entre os 
diversos projetos necessários e o cumprimento das disposições legais e 
regulamentares aplicáveis a cada especialidade, bem como a relação com 
o Dono da Obra ou o seu representante.

A programação do projeto visa o escalonamento das suas diferentes fa-
ses e das actividades de cada interveniente, de modo a ser dado cumpri-
mento ao contratado.

A alínea e) do art.º 3º da Lei 40/2015, define Coordenador de Projeto como 
o autor de um dos projetos ou o técnico que integra a equipa de projeto 
com a qualificação profissional exigida a um dos autores, a quem compe-
te garantir a adequada articulação da equipa de projeto em função das 
características da obra, assegurando a participação dos técnicos autores, 
a compatibilidade entre os diversos projetos e as condições necessárias 
para o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis a 
cada especialidade e a respeitar por cada autor de projeto.

O Coordenador deve ainda compatibilizar a sua acção com a do coordena-
dor de segurança e saúde em fase de projeto, quando este existir.

3.1. Caracterização
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3.2 Deveres do 
Coordenador de Projeto

Compete ao coordenador do projeto, com autonomia técnica, e sem 
prejuízo das demais obrigações que assuma perante o dono da obra, bem 
como das competências próprias de coordenação e da autonomia técnica 
de cada um dos autores de projeto:

• Representar a equipa de projeto, da qual faz parte integrante, duran-
te as fases de projeto perante o dono da obra, o diretor de fiscaliza-
ção de obra e quaisquer outras entidades;

• Verificar a qualificação profissional de cada um dos elementos da 
equipa, conforme previsto na presente lei; 

• Assegurar a adequada articulação da equipa de projeto em função 
das características da obra, garantindo, com os restantes membros 
da equipa, a funcionalidade e a exequibilidade técnica das soluções a 
adotar, dentro dos condicionamentos e dos interesses expressos no 
programa do dono da obra; 

• Assegurar a compatibilidade entre as peças desenhadas e escritas 
necessárias à caracterização da obra, de modo a garantir a sua inte-
gridade e a sua coerência; 

• Atuar junto do dono da obra, em colaboração com os autores de pro-
jeto, no sentido de promover o esclarecimento do relevo das opções 
de conceção ou de construção no custo ou eficiência da obra, sempre 
que aquele o solicite ou tal se justifique; 

• Assegurar a compatibilização com o coordenador em matéria de segu-
rança e saúde, durante a elaboração do projeto, visando a aplicação dos 
princípios gerais de segurança em cumprimento da legislação em vigor; 

• Verificar, na coordenação da elaboração dos projetos, o respeito 
pelas normas legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente as 
constantes de instrumentos de gestão territorial, sem prejuízo dos 
deveres próprios de cada autor de projeto; 

• Instruir o processo relativo à constituição da equipa de projeto, o 
qual inclui a identificação completa de todos os seus elementos, có-
pia dos contratos celebrados para a elaboração de projeto, cópia dos 
termos de responsabilidade pela sua elaboração e cópia dos compro-
vativos da contratação de seguro de responsabilidade civil; 

• Disponibilizar todas as peças do projeto e o processo relativo à 
constituição de equipa de projeto ao dono da obra, aos autores de 
projeto e, quando solicitado, aos intervenientes na execução de obra 
e entidades com competência de fiscalização; 

• Deveres decorrentes da cessação de funções:

• Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra, aos 
autores de projeto e, quando aplicável, à entidade perante a qual 
tenha decorrido procedimento de licenciamento, de autorização 
administrativa ou de comunicação prévia, a cessação de funções 
enquanto coordenador de projeto, para os efeitos e procedimen-
tos previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem 
prejuízo dos deveres que incumbam a outras entidades, nomea-
damente no caso de impossibilidade; 

• Obrigação de prestar assistência técnica à obra quando a sua 
execução possa contratual ou legalmente prosseguir, até à sua 
substituição junto da entidade acima indicada, até ao limite 
máximo de 60 dias.

• Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, desig-
nadamente pelo RJUE e respetivas portarias regulamentares, bem 
como as demais normas legais e regulamentares em vigor.

O coordenador de projeto está obrigado à subscrição do termo de res-
ponsabilidade pela correta elaboração e compatibilização das peças do 
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3.3 Termo de 
Responsabilidade

3.4. Qualificação para a 
função de Coordenador 
de Projeto

projeto que coordena, bem como pelo cumprimento das obrigações previstas 
no ponto anterior, obedecendo às especificações contidas no RJUE e respetiva 
regulamentação, (art.º 21º, n.º 2).

Neste domínio revela o dever de assumir, por declaração subscrita em termo, 
a responsabilidade pela correta elaboração da coordenação de projeto e pela 
sua conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis, (anexo 
III da Portaria 113/2015):

Termo de responsabilidade do coordenador do projeto de... (a) 

… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que o projeto de… (a), de que é coordenador, relativo à obra de… 
(d), localizada em… (e), cujo… (f) foi … (g) por … (h): 

a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente … (i);

b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de  
ordenamento do território aplicáveis à pretensão, bem como com (j). 

… (data). 

… (assinatura) (k).

Os Engenheiros Florestais têm qualificações para o exercício de funções nas 
suas áreas de especialidade e também como coordenador de projetos.

Instruções de preenchimento:

(a) Identificar o tipo de operação urbanística, projeto de arquitetura ou de especialidade em questão 

(b) Indicar nome e habilitação do autor do projeto. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso; 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de comunicação prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, o alvará de loteamento 
ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar de forma fundamentada os motivos da não 
observância das normas técnicas e regulamentares, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º RJUE. 

(j) Indicar a licença de loteamento ou informação prévia, quando aplicável. 

(k) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente 
através do cartão de cidadão.

Assim, em obras até á classe 4, podem acumular a coordenação de  
projeto com a elaboração total ou parcial de um ou mais projetos,  
(art.º 4.º, n.º 2 da Lei 40/2015).

Para ficarem qualificados a coordenar projetos em obras de classe 5 ou 
superior, é exigido que comprovem pelo menos cinco anos de experiência, 
conforme estabelecido no anexo I da Lei 40/2015.
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 4. Elaboração de Projeto 

A definição de Projeto, encontra-se estabelecida no art.º 3º da Lei 
40/2015, como sendo o conjunto coordenado de documentos escritos e 
desenhados que definem e caracterizam a conceção funcional, estética e 
construtiva de uma obra, bem como a sua inequívoca interpretação por 
parte das entidades intervenientes na sua execução.

O diploma que estabelece a qualificação profissional, define a função de 
projetista, como o técnico que elabora e subscreve, com autonomia, projetos 
das especialidades de engenharia, bem como as declarações e os termos de 
responsabilidade respetivos, devendo, nos projetos que elaboram, assegurar 
o cumprimento das disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O projeto desenvolve-se de acordo com as fases abaixo indicadas, podendo, 
algumas delas, ser dispensadas de apresentação formal, por especificação 
do caderno de encargos ou acordo entre o Dono da Obra e o Projetista:

• Programa base;

• Estudo prévio;

• Anteprojeto;

• Projeto de execução e Assistência técnica.1

Para elaboração do projeto, os respetivos autores constituem uma equipa 
de projeto, a qual inclui um coordenador que pode, quando qualificado 
para o efeito, acumular com aquela função a elaboração total ou parcial 
de um ou mais projetos.

Assim, o projeto é mais do que a soma das partes, pois exprime a articu-
lação e coordenação entre os diversos autores e membros da equipa, o 
coordenador de projeto e o dono da obra.

Conforme estabelecido no n.º 1 do art.º 7º, “ A elaboração de projeto nos 
contratos sujeitos à lei portuguesa é contratada por escrito, contendo, 
sob pena de nulidade, a identificação completa do coordenador de projeto 
e dos autores de projeto, a especificação das funções que assumem e 
dos projetos que elaboram, a classificação das obras pelas categorias 
I, II, III e IV, previstas no artigo 11.º do anexo I e no anexo II da Portaria 
701 -H/2008, de 29 de julho, bem como a identificação dos elementos do 
seguro, que garante a sua responsabilidade civil.”

A graduação das obras encontra-se definida no art.º 11º da Portaria 701-
H/2008, consoante a maior ou menor dificuldade da conceção e o grau de 
complexidade do projeto:

• Categoria I abrange as obras de natureza simples em que sejam 
dominantes as características seguintes: 

• Conceção fácil pela simplicidade de satisfação do programa de 
exigências funcionais; 

• Elevado grau de repetição das diferentes partes componentes da obra; 

• Sistemas ou métodos de execução correntes.

• Categoria II incluem-se as obras de características correntes e onde 
sejam predominantes os seguintes aspetos: 

• Conceção simples, baseada em programas funcionais com exigên-
cias correntes; 

• Instalações e equipamentos correspondentes a soluções sem 
complexidades específicas; 

• Pequeno grau de repetição das diferentes partes componentes 
da obra; 

• Solução da conceção e construção sem condicionamentos espe-
ciais de custos.

4.1. Caracterização

4.2. Contracto  
do Projeto

1 Definição das diferentes Fases do Projeto no glossário do presente documento.
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• Categoria III incluem-se as obras em que a elaboração do projeto 
está condicionada relativamente às obras correntes, por algum dos 
fatores seguintes: 

• Conceção fundamentada em programas funcionais com exigências 
especiais; 

• Instalações técnicas que, pela sua complexidade, tornem neces-
sário o estudo de soluções pouco correntes que exijam soluções 
elaboradas de compatibilização com as diferentes partes compo-
nentes da obra; 

• Obrigatoriedade de pesquisa de várias soluções que conduzam a 
novos sistemas e métodos e à aplicação de materiais e elementos 
de construção diferentes das correntes na prática respetiva;

• Integração num contexto natural ou construído que determine exi-
gências relevantes, correspondentes a, designadamente, aspetos rela-
cionados com contextos ambientais ou visuais de exceção, históricos; 

• Obrigação especial de inovação técnica ou artística do programa; 

• Obrigatoriedade de pesquisa de soluções que garantam uma 
contenção de custos particularmente reduzidos.

• Categoria IV compreende obras com imposições e características 
mais severas do que as acima especificadas, ou, ainda, em que seja 
dominante a pesquisa de soluções individualizadas. 

Os projetos cujas obras exijam a execução de trabalhos em circunstâncias 
excecionais, tais como, por exemplo, com risco de acidentes, climas seve-
ros, com prazos de execução particularmente reduzidos, ou que incluam 
a responsabilidade por novas conceções ou métodos muito especiais de 
construção, podem ser classificados em categorias superiores às que lhes 
corresponderiam sem a ocorrência de tais circunstâncias.

4.3. Fases de Projeto Todos os projetos englobam várias fases de trabalho que garantem 
que as decisões tomadas e as soluções desenvolvidas são orientadas 
e aprofundadas de modo a atingir os objectivos de preço, de prazo e 
de especificações estabelecidas pelo Dono de Obra.  Todas as solu-
ções devem englobar os custos iniciais e de manutenção e conserva-
ção durante o período útil de vida do equipamento. Para efeitos de 
planeamento, o peso relativo de cada fase de projeto poderá tradu-
zir-se pelas seguintes percentagens:

Fases de Projeto Percentagem 
Programa Base 10
Estudo Prévio 20
Anteprojeto 20
Projeto de Execução 35
Assistência Técnica 15

Em função da complexidade e dimensão de cada projeto, e mediante fun-
damentação especificada das divergências dos impactos de cada fase no 
processo de elaboração do projeto que justifique a alteração, podem ser defi-
nidos outros pesos relativos ou percentagens para cada fase de projeto.2

2  Não pode ser atribuído uma percentagem acumulada superior a 50 % para o Programa Base, Estudo prévio e Anteprojeto.
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4.4. Deveres dos 
Autores de Projeto

Os deveres resultam de três fontes: do contracto, do Estatuto profissional (em 
matéria deontológica e disciplinar) e das normas legais e regulamentares.

Deste modo, os autores de projeto devem cumprir, em toda a sua atua-
ção, no exercício da sua profissão e com autonomia técnica, as normas 
legais e regulamentares em vigor que lhes sejam aplicáveis, bem como os 
deveres, principais ou acessórios, que decorram das obrigações assumidas 
por contrato, de natureza pública ou privada, e das normas de natureza 
deontológica, que estejam obrigados a observar em virtude do disposto 
nos respetivos estatutos profissionais:

• Subscrever os projetos que tenham elaborado, indicando o número 
da inscrição válida em organismo ou associação profissional, quando 
aplicável.

• Adotar as soluções de conceção que melhor sirvam os interesses do 
dono da obra, expressos no programa preliminar e na apreciação de 
cada fase do projeto, ao nível estético, funcional e de exequibilida-
de do projeto e da obra, devendo justificar tecnicamente todas as 
soluções propostas.

• Garantir, com o coordenador do projeto, na execução do projeto, a 
sua harmonização com as demais peças desenhadas e escritas neces-
sárias à caracterização da obra, sem que se produza uma duplicidade 
desnecessária de documentação, de modo a garantir a sua integrida-
de e a sua coerência.

• Atuar junto do coordenador de projeto, sempre que tal se justifique, no 
sentido de esclarecer o relevo das opções de conceção ou de construção.

• Prestar assistência técnica à obra, de acordo com o contratado.

• Deveres decorrentes da cessação de funções:

• Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra, ao coor-
denador de projeto e, quando aplicável, à entidade perante a qual 
tenha decorrido procedimento de licenciamento ou comunicação 
prévia, a cessação de funções enquanto autor de projeto, para os 
efeitos e procedimentos previstos no RJUE e no Código dos Con-
tratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam a outras 
entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade; 

• Obrigação de prestar assistência técnica à obra quando a sua 
execução possa contratual ou legalmente prosseguir, até à sua 
substituição junto da entidade acima indicada, até ao limite 
máximo de 60 dias.

• Cumprir os demais deveres de que seja incumbido por lei, desig-
nadamente pelo RJUE e respetivas portarias regulamentares, bem 
como as demais normas legais e regulamentares em vigor.
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4.5. Termo de 
Responsabilidade

4.6. Qualificação para a 
Elaboração de Projeto

Os autores de projeto, devem subscrever termo de responsabilidade obede-
cendo às especificações contidas no RJUE e na regulamentação respetiva que 
estabeleça os elementos e os correspondentes modelos de termo de respon-
sabilidade, (art.º 21º, n.º 7 da Lei 40/2015).

Neste domínio revela o dever de assumir, por declaração subscrita em termo, a 
responsabilidade pela correta elaboração do projeto e pela sua conformidade 
com as normas legais e regulamentares aplicáveis, (anexo III da Portaria 113/2015):

Termo de responsabilidade do autor do projeto de... (a) 

… (b), morador na…, contribuinte n.º…, inscrito na… (c) sob o n.º…, declara, para 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto- Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Decreto -Lei n.º 136/2014, de 
9 de setembro, que o projeto de… (a), de que é autor, relativo à obra de… (d), 
localizada em… (e), cujo… (f) foi... (g) por … (h): 

a) Observa as normas legais e regulamentares aplicáveis, designadamente … (i); 

b) Está conforme com os planos municipais ou intermunicipais de ordenamento do 
território aplicáveis à pretensão, bem como com … (j). …. (data). … (assinatura) (k).

O projeto é elaborado, em equipa de projeto, pelos técnicos necessários à 
sua correta e integral elaboração, podendo apenas integrar, como autores 
de projeto, arquitetos, arquitetos paisagistas, engenheiros e engenheiros 
técnicos, executando tarefas na área das suas qualificações e especializa-
ções, nos termos nos termos do anexo III da Lei 40/2015. 

Este anexo reparte-se em dois quadros. O quadro n.º 1 que estabelece as 
“qualificações relativas à elaboração de projetos de engenharia” e o quadro 
n.º 2, “qualificações relativas à elaboração de projetos de engenharia espe-
cíficos, e outros abrangidos por legislação especial, por tipos de projetos.”3

Os membros efectivos da Ordem dos Engenheiros encontram-se habilitados 
a elaborar projetos classificados nas Categorias I e II, já os projetos classifi-
cados na Categoria III podem ser subscritos por Engenheiros Florestais que 
possuam a qualificação de sénior, conselheiro ou especialista, ou então que 
comprovem um mínimo de 10 anos de experiência. 4 

Tratando-se da Categoria IV, só os membros seniores, conselheiros ou espe-
cialistas, encontram-se capacitados à sua subscrição. 5

Instruções de preenchimento:

(a) Identificar o tipo de operação urbanística, projeto de arquitetura ou de especialidade em questão. 

(b) Indicar nome e habilitação do autor do projeto. 

(c) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso; 

(d) Indicar a natureza da operação urbanística a realizar. 

(e) Indicar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 

(f) Indicar se se trata de licenciamento ou comunicação prévia. 

(g) Indicar que foi “requerido” no caso de licenciamento ou “apresentado” no caso de comunicação prévia. 

(h) Indicar o nome e morada do requerente ou comunicante. 

(i) Discriminar, designadamente, as normas técnicas gerais e específicas de construção, o alvará de loteamento 
ou a informação prévia, quando aplicáveis, bem como justificar de forma fundamentada os motivos da não 
observância das normas técnicas e regulamentares, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 10.º RJUE. 

(j) Indicar a licença de loteamento ou informação prévia, quando aplicável. 

(k) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente 
através do cartão de cidadão.

3  Para os projetos especificados no quadro 1, prevalecem as qualificações menos exigentes que ali se determinam.
4 Os Engenheiros Florestais com nível de qualificação N1 têm competências limitadas ao nível de elaboração de projetos.
5  Para os projetos especificados no quadro 1 do anexo III, prevalecem as qualificações menos exigentes que ali se determinam.

Obras

Membros OE

Efetivos
Efetivos > 10 anos 

de experiência
Seniores Conselheiros Especialistas

Cat. I

Cat. II

Cat. III

Cat. IV

qualificados
não qualificados

Os Engenheiros Florestais estão qualificados a elaborar os projetos 
das especialidades abaixo enumeradas, de acordo com o estabelecido 
no anexo III da Lei 40/2015.
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4.6.1. Obras Hidráulicas6

4.6.4. Espaços 
Exteriores8

4.6.2. Estradas e 
Arruamentos7

4.6.3. Instalações, 
Equipamentos e 
Sistemas de Águas

• Pequenos açudes de correcção torrencial e pequenas obras de  
regularização fluvial (Cat. I).

• Pequenas obras de rega ou de enxugo, sem obras de arte especiais 
(Cat. I).

• Construção de pequenas barragens de terra.

• Pontos de água para apoio ao combate a fogos florestais.

• Represas de apoio à rega de plantações florestais de rápido crescimento.

• Correção torrencial.

• Construção de tanques/depósitos de água utilizável ao nível da DFCI.

• Intervenções nas linhas de água para estabilização de margens e dimi-
nuição dos efeitos da erosão provocada pela movimentação da água. Os Engenheiros Florestais, membros efectivos da OE, estão qualificados a ela-

borar os projetos classificados nas Categorias I, II e III, que abaixo se indicam:9

• Matas (Cat. III).

• Arborização em espaço urbano e periurbano.

• Operações de recuperação de áreas degradadas.

• Rede divisional (caminhos) em matas e povoamentos florestais.

• Rede primária e secundária de defesa da floresta contra incêndios (DFCI).

• Drenagem superficial e limpeza de linhas de água (Cat. III).

• Contenção e estabilização de terras e de solo em zonas ardidas.

• Obras de regularização de linhas de drenagem natural (Cat. III).

• Aproveitamentos hidroflorestais e hidroagrícolas (Cat. II).

• Gestão e manutenção de espaços arbóreos, na envolvente de rios e ribei-
ras, bem como a intervenção em galerias ripícolas.

• Compartimentação do campo (Cat. II).

• Caminhos municipais, vicinais e estradas florestais (Cat. II).

• Viveiros Florestais.

• Viveiros Piscícolas.

6 Programa Preliminar, Fases de Projeto, Assistência Técnica estabelecido na Portaria701-H/2008 (artigos 121º/ 126º)
7 Programa Preliminar, Fases de Projeto, Assistência Técnica estabelecido na Portaria701-H/2008 (artigos 83º/ 88º)

8 Programa Preliminar, Fases de Projeto, Assistência Técnica estabelecido na Portaria701-H/2008 (artigos 157º/ 162º)
9 Os Engenheiros Florestais com nível de qualificação N1 têm competências limitadas ao nível de elaboração de projetos.

https://dre.pt/application/file/a/575273
https://dre.pt/application/file/a/575273
https://dre.pt/application/file/a/575273
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5.1. Caracterização

5.2. Deveres dos 
Diretores de Obra e de 
Fiscalização de Obra

A definição legal para estes técnicos é a seguinte:

• Diretor de obra, o técnico habilitado a quem incumbe assegurar a execução 
da obra, cumprindo o projeto de execução e, quando aplicável, as condições 
da licença ou comunicação prévia, bem como o cumprimento das normas 
legais e regulamentares em vigor, (alínea g); art.º 3º da Lei 40/2015).

• Diretor de fiscalização de obra, o técnico, habilitado nos termos da 
presente lei, a quem incumbe assegurar a verificação da execução da 
obra em conformidade com o projeto de execução e, quando aplicável, o 
cumprimento das condições da licença ou da comunicação prévia, bem 
como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, e 
ainda o desempenho das competências previstas no Código dos Contra-
tos Públicos, em sede de obra pública; (alínea f); art.º 3º da Lei 40/2015).

Os Deveres durante a fase de execução da obra encontram-se abaixo definidos:

O Diretor de Obra fica obrigado, com autonomia técnica, a: 

• Assumir a função técnica de dirigir a execução dos trabalhos e a co-
ordenação de toda a atividade de produção da empresa responsável 
pela execução da obra;

• Assegurar a correta realização da obra, no desempenho das tarefas de 
coordenação, direção e execução dos trabalhos, em conformidade com o 
projeto de execução e o cumprimento das condições da licença ou da ad-
missão, em sede de procedimento administrativo ou contratual público;

 5. Direção de Obra ou Direção de Fiscalização de Obra 
• Adotar os métodos de produção adequados, de forma a assegurar o 

cumprimento dos deveres legais a que está obrigado, a qualidade da 
obra executada, a segurança e a eficiência no processo de constru-
ção;

• Requerer, sempre que o julgue necessário para assegurar a con-
formidade da obra que executa ao projeto ou ao cumprimento das 
normas legais ou regulamentares em vigor, a intervenção do diretor 
de fiscalização de obra, a assistência técnica dos autores de projeto, 
devendo, neste caso, comunicar previamente ao diretor de fiscaliza-
ção de obra, ficando também obrigado a proceder ao registo desse 
facto e das respetivas circunstâncias no livro de obra;

Para os casos em que não seja legalmente prevista a existência obriga-
tória de diretor de fiscalização de obra, cabe ao diretor de obra o dever 
de requerer, nas situações e termos previstos na referida alínea e com as 
necessárias adaptações, a prestação de assistência técnica aos autores 
de projeto, sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal, contraordena-
cional ou outra, das demais entidades que tenham sido contratadas pelo 
dono da obra.

• Quando coordene trabalhos executados por outras empresas, devi-
damente habilitadas, no âmbito de obra cuja realização tenha sido 
assumida pela empresa cujo quadro de pessoal integra, deve fazer 
-se coadjuvar, na execução destes, pelos técnicos dessas mesmas 
empresas;

• Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, a cessação de funções, 
enquanto diretor de obra, ao dono da obra, bem como ao diretor de 
fiscalização de obra e à entidade perante a qual tenha decorrido pro-
cedimento administrativo, em obra relativamente à qual tenha apre-
sentado termo de responsabilidade, para os efeitos e procedimentos 
previstos no RJUE e no Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo 
dos deveres que incumbam a outras entidades, nomeadamente no 
caso de impossibilidade;

• Cumprir as normas legais e regulamentares em vigor.
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O Diretor de Fiscalização de Obra fica obrigado, com autonomia técnica, a:

• Assegurar a verificação da execução da obra em conformidade com o 
projeto de execução, e o cumprimento das condições da licença ou ad-
missão, em sede de procedimento administrativo ou contratual público, 
bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor;

• Acompanhar a realização da obra com a frequência adequada ao 
integral desempenho das suas funções e à fiscalização do decurso 
dos trabalhos e da atuação do diretor de obra no exercício das suas 
funções, emitindo as diretrizes necessárias ao cumprimento do dis-
posto na alínea anterior;

• Recorrer sempre a técnicos em número e qualificações suficientes de 
forma a que a fiscalização abranja o conjunto de projetos envolvidos;

• Requerer, sempre que tal seja necessário para assegurar a conformida-
de da obra que executa ao projeto de execução ou ao cumprimento das 
normas legais ou regulamentares em vigor, a assistência técnica ao co-
ordenador de projeto com intervenção dos autores de projeto, ficando 
também obrigado a proceder ao registo desse facto e das respetivas 
circunstâncias no livro de obra, bem como das solicitações de assistên-
cia técnica que tenham sido efetuadas pelo diretor de obra;

• Comunicar, de imediato, ao dono da obra e ao coordenador de projeto 
qualquer deficiência técnica verificada no projeto ou a necessidade 
de alteração do mesmo para a sua correta execução;

• Participar ao dono da obra, bem como, quando a lei o preveja, ao 
coordenador em matéria de segurança e saúde, durante a execução 
da obra, situações que comprometam a segurança, a qualidade, o 
preço contratado e o cumprimento do prazo previsto em procedimen-
to contratual público ou para a conclusão das operações urbanísticas, 
sempre que as detetar na execução da obra;

• Desempenhar as demais funções designadas pelo dono da obra de 
que tenha sido incumbido, conquanto as mesmas não se substituam 
às funções próprias do diretor de obra ou dos autores de projeto, não 
dependam de licença, habilitação ou autorização legalmente prevista 
e não sejam incompatíveis com o cumprimento de quaisquer deveres 
legais a que esteja sujeito;

• Comunicar, no prazo de cinco dias úteis, ao dono da obra e à entidade 
perante a qual tenha decorrido procedimento de licenciamento ou 
comunicação prévia a cessação de funções enquanto diretor de fiscali-
zação de obra, para os efeitos e procedimentos previstos no RJUE e no 
Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo dos deveres que incumbam 
a outras entidades, nomeadamente no caso de impossibilidade;

• Cumprir os deveres de que seja incumbido por lei, designadamente 
pelo RJUE e respetivas portarias regulamentares, bem como pelo 
Código dos Contratos Públicos e demais normas legais e regulamen-
tares em vigor.

É salvaguardado, sem prejuízo de disposição legal em contrário, não pode 
exercer funções como diretor de fiscalização de obra qualquer pessoa que 
integre o quadro de pessoal da empresa responsável pela execução da 
obra ou de qualquer outra empresa que tenha intervenção na execução 
da obra, incluindo o seu diretor. 
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5.3. Termo de 
Responsabilidade

5.4. Qualificação para 
a função de Diretor 
de Obra ou Diretor de 
Fiscalização de Obra
 

O diretor de obra e o diretor de fiscalização de obra estão obrigados à subscrição 
de termo de responsabilidade obedecendo às especificações contidas no RJUE e 
na regulamentação respetiva que estabeleça os elementos e os correspondentes 
modelos de termo de responsabilidade, (anexo III da Portaria n.º 113/2015):

… (a), morador na …, contribuinte n.º …, inscrito na … (b) sob o n.º …, declara, na 
qualidade de diretor de fiscalização da obras, que a obra localizada em … (c), à 
qual foi atribuído o alvará de licença ou titulo de comunicação prévia de obras de 
edificação n.º …, cujo titular é … (d), se encontra concluída desde … (e), em confor-
midade com o projeto aprovado ou apresentado, com as condicionantes da licença, 
com a utilização prevista no alvará de licença ou titulo de comunicação prévia, e 
que as alterações efetuadas ao projeto estão em conformidade com normas legais 
e regulamentares que lhe são aplicáveis; 

(f) …. (g), morador na …., contribuinte n.º …, inscrito na … (b) sob o n.º …, declara, na 
qualidade de … (h), que a obra localizada em... (c), à qual foi atribuído o alvará de 
licença ou título de comunicação prévia de obras de edificação n.º …, cujo titular é … 
(d), se encontra concluída em conformidade com o projeto aprovado ou apresenta-
do, com as condicionantes da licença, com a utilização prevista no alvará de licença 
ou título de comunicação prévia, e que as alterações efetuadas ao projeto estão em 
conformidade com normas legais e regulamentares que lhe são aplicáveis 

…. (data). 

… (assinatura) (i).

Podem desempenhar a função de Diretor de Obra ou de Diretor de 
Fiscalização de Obra, os técnicos qualificados nos termos do anexo II da 
Lei 40/2015. 

Deste modo, este anexo, define os níveis de qualificação e experiência 
que os Engenheiros Florestais devem ter, (Categorias I a IV da Portaria 
701-H/2008):10

Instruções de preenchimento:

(a) Indicar o nome e habilitação profissional do diretor da obra ou diretor de fiscalização de obra. 

(b) Indicar associação pública de natureza profissional, quando for o caso. 

(c) Identificar a localização da obra (rua, número de polícia e freguesia). 

(d) Indicar o nome e morada do titular. 

(e) Indicar a data da conclusão da obra. 

(f) A preencher nos casos previstos no n.º 2 do artigo 63.º do RJUE . 

(g) Indicar o nome e habilitação profissional. 

(h) Indicar se se trata de técnico autor do projeto ou de mandatário do dono da obra com a habilitação 
legalmente exigida para o efeito. 

(i) Assinatura reconhecida nos termos gerais de direito ou assinatura digital qualificada, nomeadamente 
através do cartão de cidadão.

Obras Categoria
Engenheiros Florestais

Efetivos Seniores

Obras em geral*

I

II

III

IV

Os Engenheiros Florestais com qualificação de membro sénior, conse-
lheiro, especialista ou que comprovem 10 anos de experiência profis-
sional acresce a habilitação para assumir a direcção técnica de dirigir/ 
fiscalizar a execução de obras de imóveis classificados, em vias de 
classificação ou inseridos em zona especial ou automática de proteção.

qualificados
não qualificados

10  Os Engenheiros Florestais com nível de qualificação N1 têm competências limitadas ao nível da Direção de Obra 
e da Direção de Fiscalização de Obra.  
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Obras

Obras 
Hidráulicas  
(até à classe 6)

Construção de pequenas barragens de terra.
Pontos de água para apoio ao combate a fogos florestais.
Represas de apoio à rega de plantações florestais de rápido crescimento. 
Correção torrencial. 
Construção de tanques/depósitos de água utilizável ao nível da DFCI. 
Intervenções nas linhas de água para estabilização de margens e diminuição dos efeitos 
da erosão provocada pela movimentação da água), até à classe 6.

Resíduos Biomassa Florestal.

Espaços  
Exteriores

Matas;
Arborização em espaço urbano e periurbano.
Operações de recuperação de áreas degradadas.
Rede divisional (caminhos) em matas e povoamentos florestais.
Rede primária e secundária de defesa da floresta contra incêndios (DFCI).
Drenagem superficial e limpeza de linhas de água.
Contenção e estabilização de terras e de solo em zonas ardidas.
Obras de regularização de linhas de drenagem natural.
Aproveitamentos hidroflorestais e hidroagrícolas.
Gestão e manutenção de espaços arbóreos, na envolvente de rios e ribeiras, bem como a 
intervenção em galerias ripícolas.
Compartimentação do campo.

Classes de obras
Número mínimo de técnicos (com as 
qualificações previstas no anexo I)

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
6 2
7 4
8 8
9 12

*O quadro 2 do anexo II da Lei 40/2015 regulamenta a atividade da 
direção técnica para as seguintes obras:

 6. Técnico Responsável pela Condução de Trabalhos Especializados 

No art.º 14-A, a Lei 40/2015 estabelece as qualificações do técnico res-
ponsável pela Condução da execução de trabalhos de especialidades em 
obras de classe 6 ou superior, que dependem da categoria e subcategoria 
de obras e trabalhos definidas na Lei 41/2015 de 3 de junho. 11

Este técnico tem funções de coadjuvação especializada do diretor de 
obra e, nessa medida, a Lei 40/2015 permite que o diretor de obra possa 
acumular a sua função com a de condução da execução dos trabalhos 
das diferentes especialidades enquadráveis na obra em causa, desde que 
possua as qualificações exigidas no anexo IV da Lei 40/2015.

A capacidade técnica de uma dada empresa é traduzida em função dos 
seus meios humanos adequados à produção, à gestão da obra e à gestão 
da segurança e saúde no trabalho (SST), sem prejuízo do cumprimento, 
obra a obra, da Lei 40/2015, (art.º 10 da Lei 41/2015, de 3 de junho).

A exigência de capacidade técnica aplica-se apenas às empresas que pre-
tendam realizar obras públicas, as quais deverão ter o número mínimo de 
pessoal técnico na área da produção que se apresenta no quadro abaixo.

Número mínimo de pessoal na área da produção (n.º 2 do art.º 10º do 
anexo III da Lei 41/2015) 12

6.1. Caracterização

11  A classe de habilitação contidas nos alvarás das empresas de construção, bem como os valores máximos de obra  
que cada uma delas permite realizar encontra-se definida na Declaração de Retificação n.º 27/2012 de 30 de maio.
12  As qualificações mínimas exigidas aos técnicos referidos dependem das categorias e subcategorias de obras  
e trabalhos, nos termos do anexo I da Lei 41/2015, para que a empresa de construção está habilitada.
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6.2 Qualificação 
para a função de 
Técnico Responsável 
de trabalhos 
Especializados

A Lei 40/2015 determina que o técnico responsável pela condução de 
trabalhos especializados encontra-se adstrito ao dever de assumir, em 
termo próprio, a responsabilidade pela correta execução dos trabalhos 
que lhe foram confiados, em termos análogos aos dos diretores de obra e 
de fiscalização (artigo 21.º, n.º 6).

Para os trabalhos enunciados no anexo IV da Lei 40/2015, é obrigatório 
contratar um técnico com qualificações específicas, para as obras de 
classe 6 ou superior. Estas qualificações mínimas dependem da categoria/
subcategoria e da classe de obra que se apresentam. Assim, só os Enge-
nheiros Florestais com a qualificação de sénior, conselheiro, especialista 
ou que comprovem 10 anos de experiência profissional, encontram-se 
capacitados á condução dos trabalhos especializados da classe 9. 

Os Engenheiros Florestais, membros efectivos da OE, estão habilitados 
a assumir a responsabilidade pela condução de trabalhos especializados 
até à classe 8, nas seguintes Categorias e Subcategorias de obras: 13

• 2.ª Categoria: Vias de Comunicação, Obras de Urbanização e outras 
Infraestruturas, na subcategoria: 
9.ª Ajardinamentos.

• 3.ª Categoria: Obras Hidráulicas, nas subcategorias: 
1.ª Obras fluviais e aproveitamentos hidráulicos, até à classe 6. 
4.ª Barragens e diques, apenas quando se trate da construção de 
barragens de terra, até à classe 6.

• 5.ª Categoria: Outros Trabalhos, nas subcategorias: 
2.ª Movimentação de terras. 
13.ª Caminhos agrícolas e florestais.

Para além dos atos próprios, os Engenheiros Florestais podem atuar 
em outras áreas que não constituam atos regulados ou que não sejam 
reservados de outras profissões, não obstante eventual exigência de 
certificação específica.

Em 20 de julho foi publicado o Regulamento n.º 420/2015, com os atos de 
engenharia, por especialidade, passíveis de serem exercidos por mem-
bros da Ordem dos Engenheiros, sem prejuízo do disposto na legislação 
europeia aplicável e nos diplomas legais e regulamentares dimanados da 
Assembleia da República ou do Governo, que tratem da mesma matéria.

No anexo do Regulamento encontram-se estabelecidos os seguintes atos 
do Colégio de Engenharia Florestal:

1. Espaços florestais

1.1. Planeamento

1.1.1. Planeamento e ordenamento do território (PROT, PDM)

1.1.2. Planeamento e ordenamento florestal (PROF)

1.2. Estudos e Consultoria

1.2.1. Planeamento e ordenamento do território (PROT, PDM)

1.2.2. Planeamento e ordenamento florestal (PROF) 

 7. Regulamento dos Atos da OE 

13  Os Engenheiros Florestais com nível de qualificação N1 têm competências limitadas ao nível 
da responsabilidade pela condução de trabalhos especializados.  
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2. Produção lenhosa e de cortiça

2.1. Produção

2.1.1. Auditorias e certificação da gestão florestal sustentável

2.1.2. Instalação e gestão de espaços florestais (incluindo urbanos)

2.1.3. Exploração e mecanização florestal

2.1.4. Melhoramento florestal

2.2. Gestão e Manutenção

2.2.1. Inventários florestais

2.2.2. Gestão florestal (PGF)

2.2.3. Exploração e mecanização florestal

2.2.4. Melhoramento florestal

2.3. Estudos e Consultoria

2.3.1. Inventários florestais

2.3.2. Gestão florestal (PGF)

2.3.3. Auditorias e certificação da gestão florestal sustentável

2.3.4. Instalação e gestão de espaços florestais (incluindo urbanos)

2.3.5. Exploração e mecanização florestal

2.3.6. Melhoramento florestal

2.3.7. Avaliações florestais periciais e inspeções de projetos florestais

3. Área das Estruturas fundiárias e Infraestruturas florestais

3.1. Projetos

3.1.1. Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção torrencial

3.2. Produção

3.2.1. Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção torrencial

3.3. Estudos e Consultoria

3.3.1. Levantamentos da propriedade florestal

3.3.2. Avaliações patrimoniais de âmbito florestal

3.3.3. Infraestruturas e obras de arte florestais (caminhos, pequenas barragens)

3.3.4. Obras de defesa e conservação do solo, ações de correção torrencial

3.3.5. Construções e estruturas de apoio às atividades florestais  

4. Área do Transporte e transformação de produtos florestais

4.1. Produção

4.1.1. Planeamento do abastecimento às indústrias de produtos florestais

4.1.2. Preparação, preservação e secagem de produtos florestais

4.1.3. Transformação florestal primária de produtos florestais

4.1.4. Transformação energética de produtos lenhosos

4.1.5. Certificação da cadeia de responsabilidade

4.2. Gestão e Manutenção

4.2.1. Planeamento do abastecimento às indústrias de produtos florestais

4.2.2. Certificação da cadeia de responsabilidade

4.3. Estudos e Consultoria

4.3.1. Planeamento do abastecimento às indústrias de produtos florestais

4.3.2. Preparação, preservação e secagem de produtos florestais

4.3.3. Transformação florestal primária de produtos florestais

4.3.4. Transformação energética de produtos lenhosos

4.3.5. Certificação da cadeia de responsabilidade 
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5. Área da Cinegética

5.1. Gestão e Manutenção

5.1.1. Estudos e Consultoria

5.1.1.1. Ordenamento e exploração cinegética (POEC)

5.1.1.2. Gestão de zonas de caça

6. Área da Pesca em Águas Interiores

6.1. Projetos

6.1.1. Recursos aquícolas em muro seco

6.2. Produção

6.2.1. Recursos aquícolas em muro seco

6.3. Estudos e Consultoria

6.3.1. Planeamento e gestão da pesca nas águas interiores

6.3.2. Recursos aquícolas em muro seco

7. Área de Outras Produções Não-Lenhosas

7.1. Produção

7.1.1. Gestão da produção de frutos, pastagem, mel, cogumelos, aromáticas 
e outras produções não-lenhosas associadas aos espaços florestais

7.2. Gestão e Manutenção

7.2.1. Gestão da produção de frutos, pastagem, mel, cogumelos, aromáticas 
e outras produções não-lenhosas associadas aos espaços florestais

8. Área da Valorização Ambiental

8.1. Projetos

8.1.1. Estudos de impacte ambiental nos espaços florestais

8.1.2. Recuperação de áreas e espaços florestais degradados

8.2. Produção

8.2.1. Proteção e preservação da paisagem rural e da diversidade biológica 
em ecossistemas florestais

8.2.2. Gestão de bacias hidrográficas

8.2.3. Gestão de áreas classificadas com espaços florestais dominantes

8.2.4. Recuperação de áreas e espaços florestais degradados

8.3. Gestão e Manutenção

8.3.1. Gestão de bacias hidrográficas

8.3.2. Medidas de combate à desertificação

8.3.3. Gestão de áreas classificadas com espaços florestais dominantes

8.3.4. Recuperação de áreas e espaços florestais degradados

8.4. Estudos e Consultoria

8.4.1. Proteção e preservação da paisagem rural e da diversidade biológica 
em ecossistemas florestais

8.4.2. Gestão de bacias hidrográficas

8.4.3. Medidas de combate à desertificação

8.4.4. Gestão de áreas classificadas com espaços florestais dominantes
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8.4.5. Recuperação de áreas e espaços florestais degradados

8.4.6. Estudos de impacte ambiental nos espaços florestais 

9. Área do Risco de Incêndio

9.1. Projetos

9.1.1. Planos de defesa da floresta contra incêndios (Municipais e Distritais)

9.1.2. Planos de emergência de proteção civil (Municipais e Distritais)

9.2. Produção

9.2.1. Gestão e uso do fogo (Especialização)

9.3. Gestão e Manutenção

9.3.1. Avaliação de riscos, perdas e danos em seguros de incêndios florestais

9.3.2. Gestão e uso do fogo (Especialização)

9.4. Estudos e Consultoria

9.4.1. Planos de defesa da floresta contra incêndios (Municipais e Distritais)

9.4.2. Planos de emergência de proteção civil (Municipais e Dis- tritais)

9.4.3. Avaliação de riscos, perdas e danos em seguros de incêndios florestais

9.4.4. Gestão e uso do fogo (Especialização)

9.5. Planeamento

9.5.1. Planos de defesa da floresta contra incêndios (Municipais e Distritais)

9.6. Administração Pública e Concessões

9.6.1. Planos de defesa da floresta contra incêndios (Municipais e Distritais)

9.6.2. Planos de emergência de proteção civil (Municipais e Distritais)

10. Área do Risco de Pragas e Doenças

10.1. Produção

10.1.1. Planeamento e controlo de agentes bióticos nocivos às florestas

10.1.2. Inspeção fitossanitária (Especialização)

10.2. Estudos e Consultoria

10.2.1. Planeamento e controlo de agentes bióticos nocivos às florestas

10.2.2. Inspeção fitossanitária (Especialização)

11. Ensino e Formação profissional e científica na área florestal 

12. Divulgação e comunicação florestal
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 Anexo 1: Glossário 

• Anteprojeto, ou Projeto base, o documento a elaborar pelo Projetista, 
correspondente ao desenvolvimento do Estudo prévio aprovado pelo 
Dono da Obra, destinado a estabelecer, em definitivo, as bases a que 
deve obedecer a continuação do estudo sob a forma de Projeto de 
execução. (a) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Assistência técnica, as prestações acessórias a realizar pelo Projetis-
ta perante o Dono da Obra, sem prejuízo do cumprimento de outras 
obrigações legais ou contratuais que lhe incumbam, que visam, de-
signadamente, assegurar a correta execução da obra, a conformidade 
da obra executada com o projeto e com o caderno de encargos e o 
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis. 

• A Assistência Técnica consiste, entre outras atividades, na prestação 
de informações e esclarecimentos, bem como no acompanhamento da 
execução da obra, a prestar pelo Coordenador de Projeto e pelos Au-
tores do Projeto ao Dono da Obra, ou quando previsto, ao empreiteiro 
geral, a qual deve realizar -se, sempre que for solicitado, ou quando 
tal se revele necessário, e preferencialmente, de forma presencial, 
podendo ocorrer:

• (i) durante a fase de preparação do procedimento de formação de 
um contrato público;

• (ii) durante a fase de formação do contrato público, em particular 
durante a apreciação das propostas, visando nomeadamente a 
correta interpretação do projeto e a escolha do adjudicatário; ou

• (iii) durante a execução da obra. (b) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Assistência técnica especial, os serviços complementares a prestar, 
quando contratualmente previstos, pelo Projetista ao Dono da Obra, 
visando a apreciação da qualidade de equipamentos, elementos ou 
ensaios ligados à execução da obra, à sua monitorização ou manu-
tenção, bem como à receção da obra. (c) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Autor do projeto, o técnico que elabora e subscreve, com autonomia, 
o projeto, os projetos parcelares ou parte de projeto e subscreve as 
declarações e os termos de responsabilidade respetivos, devendo, 
nos projetos que elaboram, assegurar o cumprimento das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis. (d) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Categorias de obra, os diversos tipos de obra e trabalhos especializa-
dos. (c) do art.º 3 da L40/2015)

• Classes de obra, os escalões de valores de obra e trabalhos espe-
cializados, tal como definidos em portaria aprovada pelo membro 
do Governo responsável pela fileira da construção, nos termos do 
regime jurídico de acesso e de exercício desta atividade. (d) do art.º 3 
da L40/2015)

• Coordenador do projeto, o técnico a quem compete, satisfazendo as 
condições exigíveis ao autor de projeto, garantir a adequada articu-
lação da equipa de projeto em função das características da obra, 
assegurando a participação dos técnicos autores, a compatibilidade 
entre os diversos projetos necessários e o cumprimento das disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis a cada especialidade. (e) do 
art.º 1 da P701-H/2008)

• Coordenador de segurança e saúde em fase de projeto, a pessoa 
singular ou coletiva, que executa, durante a elaboração do projeto, as 
tarefas de coordenação em matéria de segurança e saúde, previstas 
na legislação aplicável podendo também participar na preparação do 
processo de negociação da empreitada e de outros atos preparató-
rios da execução da obra, na parte respeitante à segurança e saúde 
no trabalho. (f) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Diretor de fiscalização de obra, o técnico, habilitado nos termos da 
presente lei, a quem incumbe assegurar a verificação da execução da 
obra em conformidade com o projeto de execução e, quando aplicável, 
o cumprimento das condições da licença ou da comunicação prévia, 
bem como o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicá-
veis, e ainda o desempenho das competências previstas no Código dos 
Contratos Públicos, em sede de obra pública. (f) do art.º 3 da L40/2015)
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• Diretor de obra, o técnico habilitado a quem incumbe assegurar 
a execução da obra, cumprindo o projeto de execução e, quando 
aplicável, as condições da licença ou comunicação prévia, bem como 
o cumprimento das normas legais e regulamentares em vigor. (g) do 
art.º 3 da L40/2015)

• Dono da Obra, o dono de obra pública ou entidade adjudicante tal 
como definido no Código dos Contratos Públicos ou o concessionário 
relativamente a obra executada com base em contrato relativamente 
a obra executada com base em contrato de concessão de obra públi-
ca. (g) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Empreendimento, o conjunto de uma ou mais obras integradas para 
uma determinada função ou objetivo. (h) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Empresa de fiscalização, a pessoa singular ou coletiva que, recorren-
do a técnicos qualificados nos termos da presente lei, assume a obri-
gação contratual pela fiscalização de obra. (i) do art.º 3 da L40/2015)

• Empresa de projeto, a pessoa singular ou coletiva que, recorrendo a 
técnicos qualificados nos termos da presente lei, assume a obrigação 
contratual pela elaboração de projeto. (j) do art.º 3 da L40/2015)

• Empresa responsável pela execução da obra, a pessoa singular ou 
coletiva que exerce atividade de construção e assume a responsabili-
dade pela execução da obra. (k) do art.º 3 da L40/2015) 

• Equipa de projeto, a equipa multidisciplinar, tendo por finalidade a 
elaboração de um projeto contratado pelo Dono da Obra ou especial-
mente regulamentado por lei ou previsto em procedimento contratu-
al público, constituída por vários autores de projeto e orientada por 
coordenador de projeto, cumprindo os correspondentes deveres. (i) 
do art.º 1 da P701-H/2008)

• Estruturas complexas, as que se integrem na definição de edifícios 
designados por não correntes, de acordo com o artigo 30.º do Regu-
lamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 235/83, de 31 de maio, ou que 
exijam ou integrem fundações por estacas em edifícios localizados 
em zonas sísmicas classificadas como A ou B, de acordo com o RSA; 
(m) do art.º 3 da L40/2015)

• Estudo prévio, o documento elaborado pelo Projetista, depois da 
aprovação do programa base, visando a opção pela solução que 
melhor se ajuste ao programa, essencialmente no que respeita à 
conceção geral da obra. (j) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Obra, qualquer construção que se incorpore no solo com caráter de 
permanência, ou que, sendo efémera, se encontre sujeita a licença 
administrativa ou comunicação prévia nos termos do RJUE, e qual-
quer intervenção em construção que se encontre, ela própria, sujeita 
a licença administrativa ou comunicação prévia nos termos do RJUE, 
assim como a obra pública, nos termos do Código dos Contratos 
Públicos. (n) do art.º 3 da L40/2015)

• Peças do projeto, os documentos, escritos ou desenhados que 
caracterizam as diferentes partes de um projeto. (l) do art.º 1 da 
P701-H/2008)

• Programa base, o documento elaborado pelo Projetista a partir do 
programa preliminar resultando da particularização deste, visando a 
verificação da viabilidade da obra e do estudo de soluções alternativas, o 
qual, depois de aprovado pelo Dono da Obra, serve de base ao desenvol-
vimento das fases ulteriores do projeto. (m) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Programa preliminar, o documento fornecido pelo Dono da Obra ao 
Projetista para definição dos objetivos, características orgânicas e 
funcionais e condicionamentos financeiros da obra, bem como dos 
respetivos custos e prazos de execução a observar; corresponde ao 
programa previsto no artigo 43.º do CCP. (n) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Programa de reconhecimento, o documento que integra as ações de 
prospeção, medição e ensaio das condições existentes. (o) do art.º 1 da 
P701-H/2008)

• Projetista, a entidade singular ou coletiva que assume a responsabi-
lidade pela elaboração de projeto ou programa, no âmbito, ou tendo 
em vista, a realização de um procedimento pré -contratual público. (p) 
do art.º 1 da P701-H/2008)

• Projeto, o conjunto de documentos escritos e desenhados que defi-
nem e caracterizam a conceção funcional, estética e construtiva de 
uma obra, compreendendo, designadamente, o projeto de arquitetura 
e projetos de Engenharia. (q) do art.º 1 da P701-H/2008)

• 
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• Projeto de ampliação, o projeto com base numa construção existente 
que visa ampliar a capacidade de utilização, com o correspondente 
aumento da área de construção ou do volume da obra. (r) do art.º 1 da 
P701-H/2008)

• Projeto de demolição, o projeto com base numa construção exis-
tente que visa a sua total ou parcial destruição. (s) do art.º 1 da 
P701-H/2008)

• Projeto de execução, o documento elaborado pelo Projetista, a partir 
do estudo prévio ou do anteprojeto aprovado pelo Dono da Obra, des-
tinado a facultar todos os elementos necessários à definição rigorosa 
dos trabalhos a executar. (t) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Projeto ordenador, aquele que define as características impostas pela 
função da obra e que é matriz dos demais projetos que o condicio-
nam e por ele são condicionados. (p) do art.º 3 da L40/2015)

• Projeto de reabilitação, o projeto com base numa construção exis-
tente que tem por objetivo fundamental repor ou melhorar as suas 
condições de funcionamento. (u) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Projeto de reforço, o projeto com base numa construção existente 
que visa conferir-lhe maior capacidade. (v) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Projeto de remodelação, o projeto com base numa construção exis-
tente tendo em vista introduzir quaisquer alterações incluindo as 
mudanças de utilização. (x) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Projeto variante, o projeto elaborado no todo ou em parte como 
alternativa a outro já existente, sem modificação dos seus objetivos 
e condicionantes. (z) do art.º 1 da P701-H/2008)

• Revisão do projeto, a análise crítica do projeto e emissão dos res-
petivos pareceres, por outrem que não o Projetista. (aa) do art.º 1 da 
P701-H/2008)

• Revisor do projeto, a pessoa singular ou coletiva devidamente quali-
ficada para a elaboração desse projeto e distinta do autor do mesmo. 
(bb) do art.º 1 da P701-H/2008) 

• Técnico, a pessoa singular cujas qualificações a habilitam a desem-
penhar funções de elaboração, subscrição e coordenação de projetos, 
de direção de obra, de condução de execução de trabalhos de de-
terminada especialidade, ou de direção de fiscalização de obras, nos 
termos da presente lei, com inscrição válida em associação pública 
profissional, quando obrigatória. (r) do art.º 3 da L40/2015)

• Telas finais, o conjunto de desenhos finais do projeto, integran-
do as retificações alterações introduzidas no decurso da obra e 
que traduzem o que foi efectivamente construído. (cc) do art.º 1 da 
P701-H/2008) 

Atividade da Construção

• Alvará, a permissão, emitida pelo Instituto dos Mercados Públicos, do 
Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC, I. P.), em suporte eletrónico 
e comprovável mediante consulta no respetivo sítio na Internet e no 
balcão único eletrónico dos serviços, que habilita a empresa de cons-
trução a realizar obras e respetivos trabalhos especializados cujo 
valor não exceda o limite previsto para a respetiva classe e, no que 
se refere às obras públicas, que estejam compreendidos nas subcate-
gorias que elenca. (a) do art.º 3 da L41/2015)

• Atividade da construção, a atividade que tem por objeto a realização 
de obras, englobando todo o conjunto de atos que sejam necessários 
à sua concretização. (b) do art.º 3 da L41/2015)

• Categorias, os diversos tipos de obra e trabalhos especializados 
compreendidos nas habilitações dos empreiteiros de obras públicas. 
(c) do art.º 3 da L41/2015)

• Classe, o escalão de valores das obras e respetivos trabalhos espe-
cializados que as empresas de construção estão habilitadas a execu-
tar, sem prejuízo da aplicação de regimes especiais para a execução 
de certos trabalhos especializados. (e) do art.º 3 da L41/2015)
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• Dono da obra, a entidade por conta de quem a obra é realizada, o 
dono da obra pública, nos termos definidos no Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de ja-
neiro, o concessionário relativamente a obra executada com base em 
contrato de concessão de obra pública, bem como qualquer pessoa ou 
entidade que contrate a elaboração de projeto de obra. (f) do art.º 3 
da L41/2015)

• Empreiteiro de obras particulares, a pessoa singular ou coletiva habi-
litada, nos termos da presente lei, para a execução de obras promovi-
das por entidades particulares. (g) do art.º 3 da L41/2015)

• Empreiteiro de obras públicas, a pessoa singular ou coletiva habili-
tada, nos termos da presente lei, para a execução de empreitadas de 
obras públicas. (h) do art.º 3 da L41/2015)

• Empresa de construção, empreiteiro ou construtor, a pessoa singular 
ou coletiva que se encontre habilitada pelo IMPIC, I. P., a exercer a 
atividade da construção nos termos da presente lei. (i) do art.º 3 da 
L41/2015)

• Habilitação, a faculdade reconhecida pela presente lei ou atribuída 
ou reconhecida pelo IMPIC, I. P., por permissão administrativa ou 
registo, a uma empresa para exercer legalmente a atividade da cons-
trução em território nacional, executando obras e trabalhos compre-
endidos nas diversas classes e, no que se refere a obras públicas, nas 
diversas categorias e subcategorias. (j) do art.º 3 da L41/2015)

• Obra, a atividade e o resultado de trabalhos de construção, re-
construção, ampliação, alteração, reabilitação, reparação, restauro, 
conservação e demolição de bens imóveis. (k) do art.º 3 da L41/2015) 

• Obra particular, a obra, nos termos da alínea anterior, que, não sendo 
considerada pública, se encontre prevista no Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro. (l) do art.º 3 da L41/2015)

• Obra pública, a obra, nos termos da alínea anterior, cuja adjudicação 
seja regida pelo CCP. (m) do art.º 3 da L41/2015)

• Permissão administrativa o alvará, o certificado ou a declaração de 
habilitação emitida pelo IMPIC, I. P., nos termos do artigo 22.º, para 
determinada obra pública. (n) do art.º 3 da L41/2015)

• Subcategorias, as obras ou trabalhos especializados em que se divi-
dem as categorias, compreendidos nas habilitações dos empreiteiros 
de obras públicas. (q) do art.º 3 da L41/2015)

• Subcontratação, a entrega, mediante contrato, de uma empresa de 
construção a outra da execução dos trabalhos que lhe foram adjudi-
cados pelo dono da obra. (r) do art.º 3 da L41/2015) 

Licenciamento 

• Edificação, a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a 
utilização humana, bem como de qualquer outra construção que se 
incorpore no solo com caráter de permanência. (a) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de construção, as obras de criação de novas edificações. (b) do 
art.º 2 do RJUE)

• Obras de reconstrução, as obras de construção subsequentes à demo-
lição, total ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a 
reconstituição da estrutura das fachadas. (c) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de alteração, as obras de que resulte a modificação das 
características físicas de uma edificação existente, ou sua fração, 
designadamente a respetiva estrutura resistente, o número de fogos 
ou divisões interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revesti-
mento exterior, sem aumento da área total de construção, da área de 
implantação ou da altura da fachada. (d) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de ampliação, as obras de que resulte o aumento da área de 
implantação, da área total de construção, da altura da fachada ou do 
volume de uma edificação existente. (e) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de conservação, as obras destinadas a manter uma edificação 
nas condições existentes à data da sua construção, reconstrução, 
ampliação ou alteração, designadamente as obras de restauro, repa-
ração ou limpeza. (f) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de demolição, as obras de destruição, total ou parcial, de uma 
edificação existente. (g) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de urbanização, as obras de criação e remodelação de infraes-
truturas destinadas a servir diretamente os espaços urbanos ou as 
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edificações, designadamente arruamentos viários e pedonais, redes 
de esgotos e de abastecimento de água, eletricidade, gás e teleco-
municações, e ainda espaços verdes e outros espaços de utilização 
coletiva. (h) do art.º 2 do RJUE)

• Operações de loteamento, as ações que tenham por objeto ou por 
efeito a constituição de um ou mais lotes destinados, imediata ou 
subsequentemente, à edificação urbana e que resulte da divisão de 
um ou vários prédios ou do seu reparcelamento. (i) do art.º 2 do RJUE)

• Operações urbanísticas, as operações materiais de urbanização, de 
edificação, utilização dos edifícios ou do solo desde que, neste último 
caso, para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, 
mineiros ou de abastecimento público de água. (j) do art.º 2 do RJUE)

• Obras de escassa relevância urbanística, as obras de edificação ou 
demolição que, pela sua natureza, dimensão ou localização tenham 
escasso impacte urbanístico. (l) do art.º 2 do RJUE)

• Trabalhos de remodelação dos terrenos, as operações urbanísticas 
não compreendidas nas alíneas anteriores que impliquem a destrui-
ção do revestimento vegetal, a alteração do relevo natural e das 
camadas de solo arável ou o derrube de árvores de alto porte ou em 
maciço para fins não exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais 
ou mineiros. (m) do art.º 2 do RJUE)

• Zona urbana consolidada, a zona caracterizada por uma densidade 
de ocupação que permite identificar uma malha ou estrutura urba-
na já definida, onde existem as infraestruturas essenciais e onde 
se encontram definidos os alinhamentos dos planos marginais por 
edificações em continuidade. (o) do art.º 2 do RJUE)
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 Anexo 2: Legislação 

Qualificação Profissional

• Lei n.º 25/2018 de 14 de junho: Procede à segunda alteração da Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, que aprova o regime jurídico que estabelece 
a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela 
direção de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os de-
veres que lhes são aplicáveis, e à primeira alteração à Lei n.º 41/2015, 
de 3 de junho, que estabelece o regime jurídico aplicável ao exercício 
da atividade da construção.

• Lei n.º 40/2015 de 1 de junho: Estabelece a qualificação profissional 
exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e subscrição de 
projetos, coordenação de projetos, direção de obra pública ou parti-
cular, condução da execução dos trabalhos das diferentes especiali-
dades nas obras particulares de classe 6 ou superior e de direção de 
fiscalização de obras públicas ou particulares, procedendo à primeira 
alteração à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.

• Lei n.º 31/2009 de 3 de julho: Aprova o regime jurídico que estabelece a 
qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elabo-
ração e subscrição de projetos, pela fiscalização de obra e pela direção 
de obra, que não esteja sujeita a legislação especial, e os deveres que 
lhes são aplicáveis e revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro.

• Portaria n.º 701-H/2008 de 29 de julho: Aprova o conteúdo obrigató-
rio do programa e do projeto de execução, bem como os procedimen-
tos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de 
obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projetos 
de obras», e a classificação de obras por categorias. 

Exercício da Atividade da Construção

• Lei n.º 41/2015 de 3 de junho: Estabelece o regime jurídico aplicável 
ao exercício da atividade da construção, e revoga o Decreto-Lei n.º 
12/2004, de 9 de janeiro.

Valores das Classes

• Declaração de Retificação n.º 27/2012 de 30 de maio: Retifica a 
Portaria n.º 119/2012, de 30 de abril, do Ministério da Economia e do 
Emprego, que fixa as classes de habilitação contidas nos alvarás das 
empresas de construção, bem como os valores máximos de obra que 
cada uma delas permite realizar, e revoga a Portaria n.º 57/2011, de 28 
de janeiro, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 84, de 30 de 
abril de 2012.

• Portaria n.º 119/2012 de 30 de abril: Fixa as classes de habilitação con-
tidas nos alvarás das empresas de construção, bem como os valores 
máximos de obra que cada uma delas permite realizar, e revoga a 
Portaria n.º 57/2011, de 28 de janeiro.

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação

• Decreto-Lei n.º 136/2014 de 9 de setembro: Procede à décima terceira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que estabele-
ce o regime jurídico da urbanização e edificação.

• Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro: Regime Jurídico da Urbani-
zação e da Edificação.

Pedidos de Informação Prévia, Licenciamento e Autorização

• ▪ Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril: Identifica os elementos instrutó-
rios dos procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação e revoga a Portaria n.º 232/2008, de 11 de março.
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