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prática da desassociação 
da qualidade de autor de 

projecto da qualidade de subscritor de projecto teve 
letra nos jornais de expressão portuguesa no passado 
mês de Fevereiro com um incidente que envolveu o 
detentor de um elevado cargo político da República 
Portuguesa, de quem se conhece uma carreira de 
político, mas não de engenheiro.

Isso, por se terem conhecido processos de licen-
ciamento de construção suportados com projectos 
por si subscritos, levantando a suspeita se esses 
projectos foram em verdade da sua autoria.

O aproveitamento político desse incidente re-
velou que, à luz dos costumes vigentes, a prática é 
susceptível de chocar, agravada pelo facto do cargo 
da pessoa visada ser elevado.

Para quem está familiarizado com o licencia-
mento de um projecto de construção conhece que, 
para além de um conteúdo material, existem também 
aspectos  formais que são essenciais para a validade 
do procedimento nos órgãos da administração onde 
o processo corre.

Na maior parte dos casos é só na conformidade 
com os aspectos  formais, nomeadamente por via 
dos documentos subscritos, que o acto profissional 
se revela e se conhece publicamente, nomeadamente 
para reconhecimento e execução de qualquer legíti-
mo direito ou responsabilidade emergente.

Só por isso, é imprescindível que haja corres-
pondência entre os conteúdos formais e materiais 
desses actos profissionais e, em caso algum, se 
possa desassociar as identidades dos autores e dos 
subscritores desses actos. Só assim se pode tomar 
por verdadeira, e igualmente válida, qualquer 
evidência que se baseie na forma válida pela qual o 
licenciamento da construção correu. Na forma como 
o procedimento está regulado admite-se que, no 
exercício da administração pública, existam priori-
dades ao nível da fiscalização desses actos. 

Disso resulta que, actos que possam enfermar 
de outros vícios, mas que formalmente se apresen-
tem perfeitos perante a Direcção de Serviços de 
Solos, Obras Públicas e Transportes da RAEM (a 
DSSOPT) sobre eles não conste queixa ou denúncia, 
permanecem apenas na esfera pessoal e da ética pro-
fissional, dependentes apenas da manutenção dos 
preceitos por que os profissionais individualmente 
se pautam nos seus actos privados. Para a formação 
e para a manutenção dos preceitos, conhecimentos 
e do desenvolvimento do exercício profissional em 
geral, as administrações públicas suportam-se e 
confiam nos corpos académicos e profissionais de 
especialidade, por via de formação profissional e de 
regras orientadoras pelas quais os seus formandos e 
membros se pautam. Mesmo nas situações que não 
se revelem serem de eminente, grave ou directa con-
tingência pública, sequer mandatórias em âmbito 
de protecção civil,  a manutenção e supervisão das 
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boas práticas do exercício profissional, é essencial 
no sentido de afastar hábitos censuráveis no âm-
bito do exercício profissional, ou que o resultado 
desse exercício possa vir a constituir contingência 
pública a médio, ou longo prazo, ao nível social, 
profissional, cultural, intelectual, ambiental, etc. 
A efectivação desse suporte também se espera que 
surja nos dois sentidos, seja a pedido dos órgãos 
da administrações, seja por iniciativa dos corpos 
académicos ou profissionais.

Subverter a acreditação

É este o enquadramento de partida para toda 
e qualquer avaliação que se possa fazer sobre a 
desassociação da qualidade de elaborador de pro-
jecto e de subscritor de projecto, nomeadamente na 
RAEM. A acreditação para efeito de elaboração e 
subscrição de projectos na RAEM significa que quem 
elabora o projecto tem efectivamente a capacidade 
para o fazer em moldes adequados ou desejáveis à 
realidade local.

Por isso, admitir a prática de subscrição de pro-
jecto por quem não intervém no projecto apenas para 
assim se assegurar a responsabilidade associada a 
esse acto, é subverter o regime da própria acreditação 
e negligenciar o sentido da prudência associado a 
esse acto profissional. Por paralelismo, a modalidade 
nem sequer é admissível em outras profissões e antes 
reveste os actos dos profissionais de sentido obscuro 
que não confere respeitabilidade. 

O mesmo exercício profissional que localmente 
está restringido a quem tem essa capacidade, mas 
que acaba por exercer essa capacidade por apro-
veitamento comercial desassociado do exercício 
profissional em si, só pode constituir abuso de 
atribuição e de confiança face ao reconhecimento 
que os profissionais obtêm localmente para elaborar 
projectos. 

Se à luz dos costumes vigentes a prática é 
susceptível de chocar e a institucionalização da 
prática é susceptível de ser vista como uma tragédia 
ética, já na vertente da formação, caracterização 
e sustentabilidade do tecido profissional local, a 
prática repercute-se naturalmente na aptidão e no 
desenvolvimento profissional, na medida em que 
qualquer desenvolvimento só pode estar do lado de 
quem mantém uma prática de elaboração, não do 
lado de quem se limita à prática da subscrição. 

Que regras?

O que se poderia concluir sobre a existência de 
regras locais de restrição ao exercício profissional 
só pode ter os seguintes alcances:

Ou as regras são exigentes e a expectativa da 
RAEM é alta e por isso a actuação profissional 
está restringida a uma comunidade profissional 
prestigiada a quem se reconhece a capacidade de 
satisfazer esses critérios exigentes; ou as regras são 
mera forma de restringir o acesso profissional a uma 
quota de intervenientes limitada que só assegura 
vantagens comerciais, sem que isso constitua ne-
cessariamente qualquer contrapartida qualitativa 
para a Região.

E, além disso, são nefastas na medida em que 
assinar projectos em âmbito de prestação de serviços 
significa utilizar as quotas reservadas ao exercício 
profissional de uma comunidade profissional que 
todavia não desenvolve o exercício profissional que 
lhe está reservado com repercussões na configuração 

do ambiente e na morfologia urbana. E se a prática 
não tem as mesmas repercussões conhecidas no 
sector laboral na RAEM é porque permite usufruir 
rendimentos mesmo à margem desse exercício 
profissional. 

Daí, todo e qualquer factor de qualidade as-
sociado à edificação que presentemente emerge 
na RAEM reside casuisticamente nas opções do 
investidor privado, nomeadamente na escolha do 
profissional que elaborou o estudo.

Reconhecimento que também concorre com a 
ideia de que, quem verdadeiramente confere forma 
e qualidade à cidade (tanto a boa como a má) são 

os investidores, por via de opções, aptidões e in-
tervenções profissionais exteriores à RAEM. Não 
são os responsáveis pelo ordenamento territorial, 
nem sequer os profissionais locais que restringem a 
sua capacidade e actuação apenas ao procedimento 
administrativo de subscrição a que são chamados 
a intervir.

Necessariamente, o exercício profissional local 
que daí resulta traduz-se num âmbito meramente 
burocrático e administrativo; não confere  verdadei-
ra respeitabilidade à comunidade profissional local 
na medida em que se pauta por práticas obscuras, 
senão inversas à ética profissional global; mani-

festamente aquém da formação e da preparação 
esperada desses profissionais; susceptível de gerar 
orientações e motivações perversas no modo por 
que se deve pautar o exercício profissional; inverso à 
expectativa de promoção e de desenvolvimento das 
capacidades locais, que deveria ser âmbito solidário 
de uma administração para com a sua comunidade 
profissional;

Tudo isto num momento em que já estão su-
portada e internacionalmente ajustados os moldes 
desejáveis e sustentáveis de exercício profissional 
na era de circulação global de serviços, os quais 
passam por parcerias entre profissionais locais e não 
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locais, que acordam entre os seus membros o modo 
de distribuição dos direitos intelectuais pessoais e 
patrimoniais no seio da equipa, com correspondên-
cia na forma e na letra dos contratos a celebrar com 
as entidades adjudicadoras, podendo os executivos 
locais, no prosseguimento do interesse público e 
dos residentes, estipular limites de participação de 
residentes e não residentes no seio dessas parcerias. 
(medida recomendada pela União Internacional de 
Arquitectos UIA desde 2004, que também presidiu 
aos contratos gerados com a liberalização das licen-
ças de jogo na RAEM, mas que se desconhece a sua 
implementação na RAEM). Também medidas que 

penalizam simulações que falseiem dolosamente 
essas condições de participação.

Desde que a RAEM está absolutamente ex-
posta ao fenómeno globalização, tal como ele hoje 
se apresenta, o que se conhece é que nada surgiu 
nesse âmbito que tenha servido de orientação para 
a comunidade profissional da RAEM, e sequer se 
consegue concluir se a oportunidade de globalização 
na RAEM, nomeadamente profissional, não sendo 
obviamente sustentada, se é de contingência ou 
antes de aproveitamento.

A verdade é que, mesmo na era global, o exercício 
profissional continua a pautar-se pela capacidade 
de subscrever projectos em consequência da capa-
cidade de elaborar projectos, por via de formação 
profissional, em moldes adequados e homologados e 
que as actividades intelectuais não são susceptíveis 
de ser agenciadas em substituição do mesmo modo 
que as actividades comerciais são.

Desorientação judicial

E já proliferando globalmente elementos orien-
tadores e de suporte, com directa correspondência 
à realidade global, a qual hoje em dia já pratica-
mente toca todos os lugares do mundo, a decisão 
da instância judicial administrativa da RAEM sobre 
a questão só pode constituir desorientação. Isto 
na medida em que admite que a possibilidade da 
elaboração do projecto e a subscrição do termo de 
responsabilidade sejam feitas por pessoas diferentes, 
desde que o subscritor seja previamente inscrito na 
DSSOPT como técnico credenciado para o efeito. 
Tudo por se considerar “uma medida ajustada com 
a realidade social de Macau, por ser uma cidade 
pequena, com pouca população, que não consegue 
sustentar grande número de arquitectos qualifica-
dos e célebres” e que, “a medida em causa também 
permite que os arquitectos com fama mundial, 
mas [que] não estão inscritos na DSSOPT possam 
conceber projectos de construção em Macau, desde 
que o termo de responsabilidade seja subscrito por 
um arquitecto inscrito elevando assim a imagem e 
o nome da RAEM.”

Sendo este um resultado relevante, porque 
emerge directamente do nosso ordenamento jurí-
dico, a questão põe-se necessariamente à entidade 
reguladora do procedimento, a DSSOPT, no sentido 
de os arquitectos registados naquela direcção de 
serviços poderem ser elucidados sobre quem são 
os arquitectos - não os “qualificados”, porque esses 
são todos os já acreditados pela DSSOPT -  mas os 
“célebres” e os “de fama mundial” cujos projectos 
podem ser subscritos pelos arquitectos locais.

Isso não só para se assegurar não estarem a co-
meter qualquer ilegalidade como também no sentido 
de se sentirem encorajados a poderem estar assim 
a contribuir para “elevar a imagem e o bom nome 
RAEM”, ou mesmo, se isso se reveste de sentido 
valoroso na contingência de qualquer sacrifício do 
seu próprio “bom nome”. 

Mais orientação não se conhece porque a DS-
SOPT até à data não se pronunciou nem sequer deu 
a conhecer se comunga ou não com a decisão judi-
cial - medida que até é prerrogativa dos serviços no 
prosseguimento dos seus desígnios administrativos, 
caso não comungue com a decisão.

Conhece-se apenas que o director da DSSOPT 
assegurou em resposta a uma interpelação escrita do 
deputado Ng Kuok Cheong que o Governo tem sempre 
encorajado a participação de profissionais nos projectos 

de diversas obras e acrescenta que os técnicos e profis-
sionais locais têm possibilidade de criarem plataformas 
de cooperação com congéneres estrangeiros, no sentido 
de, em conjunto, “dar asas à criatividade”.

Mas também se conhece que, exactamente, nes-
tas plataformas que se criaram os profissionais da 
RAEM celebraram contratos de prestação de serviço 
que plasmam serem de “Verificação do projecto à luz 
da regulamentação local e de subscrição do projecto 
para efeitos de licenciamento”. Isso nas situações 
que os investidores se apresentam aos profissionais 
locais já munidos de um projecto solicitando pres-
tações de serviço nesses moldes.

E, se só isso não fosse já contingência bastante 
para o patamar profissional, aos mesmo profissionais 
locais poderá ainda ser exigido a subscrição de um 
termo em que se comprometem a nunca reclamar 
qualquer direito de personalidade associado a esse 
projecto, sequer a inclui-lo no seu portfólio.

Prática que em outros ordenamentos profissio-
nais permanece obscura, porque é punível, mas que 
na RAEM é reduzida a escrito por uma comunidade 
profissional que sequer conhece os limites dos ter-
mos em que está autorizada a contratar.

Desconhece-se também se é isso que o director 
da DSSOPT chama “plataformas de cooperação” no 
sentido de “dar asas à criatividade”.

E prova de que este estado de coisas é de deso-
rientação, no dia em que um arquitecto pede certidão 
à DSSOPT no sentido de atestar a sua qualidade de 
autor de um projecto licenciado pela DSSOPT, em 
que todos os documentos e desenhos estão por si 
subscritos, o director da DSSOPT declara que nos 
serviços nada consta que permita certificar tal infor-
mação, medida que só pode resultar da precaução e 
do conhecimento de que existem projectos que não 
são subscritos pelos seus autores. E assim, nega-se o 
direito primordial a um autor que é, ser reconhecido 
na qualidade daquilo que elaborou e que, só por isso, 
naturalmente subscreveu.

Mas também prudência que parece excessiva da 
parte do director da DSSOPT porque para o CCAC, 
quando averiguou o processo do concurso para a 
Biblioteca Central de Macau, o que apurou sobre a 
arquitecta que ganhou o primeiro, e o segundo luga-
res, nesse concurso com duas propostas diferentes 
que desenvolveu fora das horas do seu emprego foi 
que as propostas que submeteu foram por si criadas 
e projectadas, baseando-se para tanto nos esclareci-
mentos protestados pela mesma arquitecta.

Mas também para o CCAC, por via da interpre-
tação que faz do Regulamento Geral da Construção 
Urbana, os projectos de arquitectura são efectiva-
mente elaborados por arquitectos, mas não neces-
sariamente subscritos pelo arquitecto que elaborou 
porque tal medida não foi afastada daquele elenco 
normativo (o RGCU). 

E mais desorientação se instaura porque um 
residente normal da RAEM não espera que o au-
tor de uma declaração não seja outro que aquele 
que junta a sua assinatura à declaração ou que o 
autor de uma pintura não seja outro que não o que 
assina a pintura. O contrário seria antes uma falsa 
indicação. Tal como um residente normal da RAEM 
também não espera que seja necessário afastar, 
expressamente, nos diplomas legais situações que 
nem sequer se admitem à luz da matriz do Direito 
tal como fundado na RAEM.
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