
COMENTÁRIOS AO DOCUMENTO – “Linhas Gerais para uma Proposta de Alteração 

Legislativa relativa a Projectos e Obras de Instalações Eléctricas de Serviço Particular” 

 

COMENTÁRIO Nº 13   

Assunto: "Linhas Gerais para uma Proposta de Alteração Legislativa relativa a Projectos e 

Obras de Instalações Eléctricas de Serviço Particular" Boa tarde, 

 Ex. mos. Senhores, 

 Relativamente à solução apresentada pelo grupo de trabalho nomeado pelo Colégio de 

Engenharia Electrotécnica, deixo algumas questões:  

1- Quem irá garantir que o projecto executado é cumprido na integra? 

2- 2- Será que não irá surgir o "projecto tipo", o "projecto na hora", o "projecto simples" 

executado em muito menos tempo, com menos recursos e de certa forma banalizado? 

3- 3- Se o projecto for executado com lapsos técnicos, terá o técnico responsável pela 

execução que cumprir o projecto na integra? 

4- 4- Se o projecto for executado com lapsos técnicos e o técnico responsável pela 

execução não o detectar, isto é, se executar esses lapsos, de quem será a 

responsabilidade? Do projectista ou do técnico responsável? 

5- 5- Quem irá garantir que um projectista está habilitado para o efeito? Quem irá validar 

a competência profissional/inscrição na ordem de alguém que assina um projecto? 

6-  Quem irá validar que o técnico responsável pela execução está habilitado para o 

efeito? 

7-  Quem guarda os tais "relatórios"? e em que formato? em papel? 

8-  Quem guarda os projectos? 

9-  O que se faz com o projecto? 

10- - Como é que o técnico responsável pela execução se defende dizendo que cumpriu o 

projecto executado pelo projectista? Isto é, entregando um projectos com lapsos e 

depois diz que na verdade entregou um outro projecto... 

11-  Como se destingem as várias versões dos projectos? 

12-  Como se garante que não são substituídas folhas dos projectos executados? 

13-  Será que não irá surgir o projectista do projecto tipo? 

14-  Como garanto, como registo que entreguei uma nova versão do projecto ao técnico 

responsável? São algumas das dúvidas com que fico depois de ler a vossa proposta...  

 

 

 

 

 


