
 

 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
LEI 41/2015, DE 3 DE JUNHO 

 
QUALIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS AOS ARQUITECTOS PARA EFEITOS DE CONFERIR CAPACIDADE TÉCNICA ÀS 

EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS, NAS CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS DE OBRAS E TRABALHOS 

 

É competência das associações públicas profissionais de inscrição obrigatória, como a Ordem dos Arquitectos, reconhecer 
as habilitações/capacidade técnica que conferem aos respectivos membros, conforme o exposto na Lei 41/2015, de 3 de 
Junho. 

A certificação das qualificações específicas para efeitos da Lei 41/2015, de 3 de Junho,  é feita através de pedido formulado 

no Portal dos Arquitectos/área pessoal/secretaria/pedido de declarações/especifica/caixa de texto livre para requerer a 

declaração que pretende/submeter 

  
3 anos de experiência 

obras até à classe 2 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 13.ª Caminhos agrícolas e florestais 
 
obras até à classe 3 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 2.ª Estruturas metálicas e subcategoria 3.ª Estruturas de madeira 
2.ª categoria Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas, subcategoria 8.ª Calcetamentos, subcategoria 9.ª 
Ajardinamentos, subcategoria 10.ª Infraestruturas de desporto e lazer 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 12.º Andaimes e outras estruturas provisórias 
 
obras até à classe 6 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 4.ªAlvenarias, rebocos e assentamento  de cantarias, subcategoria 5.ª 
Estuques, pinturas e outros revestimentos, subcategoria 6.ª Carpintarias, subcategoria 7.ª Trabalhos em perfis não estruturais, 
subcategoria 9.º  Instalações sem qualificação específica, subcategoria 10.ª Restauro de bens e imóveis histórico-artísticos 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 8.ª Armaduras para betão armado, subcategoria 10.ª Cofragem, subcategoria 11.ª 
Impermeabilizações e isolamentos 

 

5 anos de experiência 

obras até à classe 2 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 13.ª Caminhos agrícolas e florestais 
 
obras até à classe 3 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 2.ª Estruturas metálicas e subcategoria 3.ª Estruturas de madeira 
2.ª categoria Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas, subcategoria 8.ª Calcetamentos, subcategoria 9.ª 
Ajardinamentos, subcategoria 10.ª Infraestruturas de desporto e lazer 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 12.º Andaimes e outras estruturas provisórias 
 
obras até à classe 6 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 8.ª Armaduras para betão armado, subcategoria 10.ª Cofragem, subcategoria 11.ª 
Impermeabilizações e isolamentos 
 
obras até à classe 8 e 9 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 4.ª Alvenarias, rebocos e assentamento  de cantarias, subcategoria 5.ª 
Estuques, pinturas e outros revestimentos, subcategoria 6.ª Carpintarias, subcategoria 7.ª Trabalhos em perfis não estruturais, 
subcategoria 9.ª Instalações sem qualificação específica, subcategoria 10.ª Restauro de bens imóveis histórico-artísticos 

 



 

 

 

 

 

10 anos de experiência 

obras até à classe 2 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 13.ª Caminhos agrícolas e florestais 
 
obras até à classe 3 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 2.ª Estruturas metálicas e subcategoria 3.ª Estruturas de madeira 
2.ª categoria Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infraestruturas, subcategoria 8.ª Calcetamentos, subcategoria 9.ª 
Ajardinamentos, subcategoria 10.ª Infraestruturas de desporto e lazer 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 12.º Andaimes e outras estruturas provisórias 
 
obras até à classe 6 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 4.ªAlvenarias, rebocos e assentamento  de cantarias, subcategoria 5.ª 
Estuques, pinturas e outros revestimentos, subcategoria 6.ª Carpintarias, subcategoria 7.ª Trabalhos em perfis não estruturais, 
subcategoria 9.º  Instalações sem qualificação específica, subcategoria 10.ª Restauro de bens e imóveis histórico-artísticos 
5.ª categoria Outros trabalhos, subcategoria 8.ª Armaduras para betão armado, subcategoria 10.ª Cofragem, subcategoria 11.ª 
Impermeabilizações e isolamentos 
 
obras até à classe 8 e 9 
1.ª categoria Edifícios e património construído, subcategoria 4.ª Alvenarias, rebocos e assentamento  de cantarias, subcategoria 5.ª 
Estuques, pinturas e outros revestimentos, subcategoria 6.ª Carpintarias, subcategoria 7.ª Trabalhos em perfis não estruturais, 
subcategoria 9.ª Instalações sem qualificação específica, subcategoria 10.ª Restauro de bens imóveis histórico-artisticos 
 
 

 


