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Assunto: Regime jurídico da qualificação profissional exigível aos técnicos 

responsáveis pela elaboração e subscrição de projectos, fiscalização e direcção de 

obra e deveres. 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informar-lhe, da publicação da Lei n.º 31/2009, de 3 de Julho, que vem 

estabelecer a qualificação profissional exigível aos técnicos responsáveis pela elaboração e 

subscrição de projectos relativos a operações urbanísticas e obras públicas, assim como pela 

fiscalização e direcção de obras públicas e particulares, e os deveres que lhes são aplicáveis. 

 

Para além do mencionado, o referido diploma também vem determinar que a elaboração e 

subscrição de projectos e o exercício das funções de fiscalização e direcção de obra, apenas 

podem ser realizadas por técnicos que sejam detentores das habilitações e requisitos previstos 

na referida lei. 

 

Os projectos são elaborados e subscritos por arquitectos, arquitectos paisagistas, engenheiros e 

engenheiros técnicos, com inscrição válida em associação profissional. 

 

Na elaboração do projecto, os autores supramencionados, constituem uma equipa de projecto, a 

qual inclui um coordenador de projecto. 

 

A fiscalização da obra é assegurada pelos profissionais mencionados e pelos agentes técnicos 

de arquitectura e engenharia, com inscrição válida em organismo ou associação profissional, 

quando obrigatório, assim como por técnico com habilitação válida decorrente de certificado de 

aptidão profissional (CAP) de nível 4, ou curso de especialização tecnológica (CET) que confira 

qualificação profissional de nível 4, na área de condução de obra. 

 

Quanto à direcção de obra, esta é assegurada por engenheiros, ou engenheiros técnicos, com 

inscrição válida em associação profissional, ou os técnicos que até à classe 2 de habilitações do 

alvará, sejam admitidos como alternativa aos engenheiros, ou engenheiros técnicos. 

 

Os técnicos e demais pessoas abrangidas pela presente lei devem subscrever termos de 

responsabilidade nos casos nela previstos e na lei geral. 

 

A presente lei entra em vigor no dia 01 de Novembro de 2009 e não dispensa a sua leitura 

que pode ser consultada em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em  

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1254326118.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


