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Lisboa, 23 out (Lusa) - O bastonário da Ordem dos Engenheiros disse à Lusa que têm sido 

lançados concursos em que o termo licenciatura surge de forma "indistinta", existindo casos em 

que "só falta pôr a fotografia da pessoa" a quem o concurso se destina. 

Em entrevista à agência Lusa, Carlos Matias Ramos que existem concursos em que "só falta 

pôr a fotografia da pessoa para a qual o concurso é feito", afirmando que esta situação "vai 

empobrecer a Administração". 

O bastonário afirmou que nos concursos lançados pelas administrações Central e Local que 

tem analisado o termo licenciatura "aparece de uma forma indistinta", ou seja, sem explicitar se 

os candidatos devem ter licenciaturas concluídas antes ou depois do Processo de Bolonha. 

Os anúncios pedem "técnicos superiores, que são os licenciados, sejam eles quais forem [com 

licenciaturas concluídas antes ou depois do Processo de Bolonha] e isto espelha-se depois na 

capacidade de alguns licenciados do primeiro ciclo poderem desempenhar tarefas para as 

quais não estejam, eventualmente, bem preparados", explicou. 

Para Carlos Matias Ramos, esta situação "afeta a qualidade de um serviço futuro, porque uma 

pessoa com menos formação pode esta a ocupar, por razões diversas, um lugar que podia ser 

ocupado por pessoas com melhor formação académica". 

O bastónio disse que Bolonha "favoreceu" esta situação porque, antes de Bolonha, "a 

licenciatura estava agarrada a uma formação longa e agora apanha tudo, podendo, em 

igualdade de circunstâncias, concorrer pessoas que tenham os três anos com pessoas que têm 

cinco anos".  

Neste sentido, a Ordem dos Engenheiros reivindica a alteração de uma portaria, publicada em 

julho de 2009, que "ignora as diferenças" entre as licenciaturas concluídas antes e depois do 

Processo de Bolonha. 

A Ordem propõe que no nível de mestrado sejam consideradas as licenciaturas de cinco ou 

seis anos concluídas antes da introdução do Processo de Bolonha e que no nível de 

bacharelato sejam consideradas as licenciaturas de três anos concluídas depois desta reforma. 
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