
 
 

 

COMISSÃO DE ECONOMIA, INOVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 

 

RELATÓRIO DE AUDIÇÃO DE PETICIONÁRIOS 

PETIÇÃO N.º 402/XIII/3.ª 

 

XIII LEGISLATURA 

3.ª Sessão Legislativa 

 

Dia: 5 de dezembro de 2017 

Hora: 18.00 

Sala: 1 

 

Entidade: 1.os Peticionários da Petição n.º 402/XIII/3.ª (Agostinho Craveiro Amaral, 

Presidente da Direção Nacional da AATAE; Paula Pinheiro, Vice-Presidente 

da Direção Nacional da AATAE; Manuel Sousa, Presidente da Mesa da 

Assembleia Nacional da AATAE; Armando Passos, Vice-Presidente da Mesa 

da Assembleia Nacional da AATAE; Dr. Cláudio Serra, Gabinete Jurídico da 

AATAE). 

 

Assunto: Solicitam a adoção de medidas com vista a garantir o direito ao trabalho, à 

profissão e à defesa dos direitos adquiridos dos agentes técnicos de arquitetura e 

engenharia. 

 

Deputados presentes: Deputados Ricardo Bexiga (PS), relator; Joel Sá (PSD); Hortense 

Martins (PS); Heitor de Sousa (BE) e Bruno Dias (PCP). 

 

A audição de peticionários decorreu em simultâneo com a audiência que a AATAE 

tinha solicitado a propósito dos Projetos de Lei n.os 495/XIII/2.ª (PSD), 576/XIII/2.ª 

(PAN) e 577/XIII/2.ª (PAN), tendo em conta o objeto da petição e o teor do Projeto de 

Lei n.º 577/XIII/2.ª. 

 

Preocupações expressas: 

O Presidente da AATAE referiu a longa experiência dos agentes técnicos de arquitetura 

e engenharia (ATAE) na construção civil e o saber-fazer que a classe detém. Lembrou 

que estes profissionais vêm de cursos técnicos e considerou injusto não permitir que 

técnicos que exerciam a sua profissão há dezenas de anos não possam continuar a 

exercê-la. Durante muitos anos foram a classe intermédia na indústria da construção, 

fazendo a ponte entre a parte de construção civil e a parte do projeto. Referiu que o 

trabalho dos ATAE era feito na parte de fiscalização, direção e obra e alvarás até à 4.ª 

classe, que permitia 800 metros de volume e edifício até ao 4.º piso. Neste momento, 
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existem cerca de 350 ATAE no ativo e a associação apenas pretende que estes 350 

colegas possam exercer a sua profissão. 

 

Usou da palavra o Senhor Deputado Joel Sá (PSD), para informar que o seu grupo 

parlamentar iria analisar a pretensão da AATAE, para ver se apresentará, no âmbito do 

processo legislativo em curso, uma proposta que contemple as pretensões da AATAE. 

 

O Senhor Deputado Ricardo Bexiga (PS), enquanto relator, questionou se os 

peticionários pretendem criar um período transitório para os ATAE ou reverter o 

regime jurídico decorrente da revisão do Decreto n.º 73/73 e criar um regime 

específico para os ATAE. 

 

Por sua vez, o Senhor Deputado Heitor de Sousa (BE) agradeceu os esclarecimentos 

sobre o universo de profissionais abrangidos por esta situação e questionou sobre as 

especificações dos projetos em que os ATAE têm intervenção. 

 

O Senhor Deputado Bruno Dias (PCP) afirmou que a posição do PCP sobre esta 

situação era conhecida, que ninguém pretendia eternizar uma situação, mas quando 

foi aprovada a Lei n.º 31/2009 o PCP tinha chamado a atenção para o problema que se 

estava a criar e a necessidade de ter em conta e respeitar os profissionais. 

Relembrando que se tratava de um universo restrito de profissionais abrangidos, 

questionou se o que se pretendia era atender apenas a este conjunto e não alargar a 

outros. 

 

Tornou a usar da palavra o Presidente da AATAE, para afirmar que, em seu entender, 

regimes transitórios não dignificam ninguém e que o que pretendem é que pessoas 

que foram professores reconhecidos por catedráticos, que ensinaram muitos técnicos 

e doutores, sejam reconhecidos, pois muitos já não exercem e querem apenas morrer 

com dignidade. Defende que a arquitetura deve ser para arquitetos e a engenharia 

para engenheiros, os ATAE procuram o seu nicho na construção civil e, quanto aos 

direitos adquiridos, entende ser digno procurar um regime especial mas não um 

regime transitório. 

Reiterou que o pior que se podia fazer era matar o saber-saber e o saber-fazer que 

estes profissionais detém, apenas pretendem manter a sua profissão e transmitir o seu 

saber a engenheiros e arquitetos. Lembrou que neste momento a indústria da 

construção está sem parte intermédia, não há encarregados. 

Os peticionários esclareceram também que o que os ATAE podiam fazer, no âmbito do 

Decreto n.º 73/73, era obras até 800 metros de volumetria e 4 pisos acima do solo. 

Quando fizeram o curso, em regime pós-laboral, o curso tinha 5 anos e quando 
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acabavam já havia empresas à procura dos ATAE, estes cursos terminaram em 2009 e 

não há novos profissionais a surgir no mercado. 

Finalmente, informaram que em breve pretendem retirar da sua designação a 

expressão “arquitetura e engenharia” e reiteraram que apenas prendem que deixem 

os técnicos trabalhar nas áreas de construção, fiscalização e obra e, na parte de 

projeto, apenas pretendem que se mantenham os direitos adquiridos e que a fase 

transitória nessa área terminará quando deixarem de existir titulares. 

 

 

Palácio de São Bento, em 19 de dezembro de 2017 

 

 

A Assessora da Comissão 

 

 

(Luísa Colaço) 


