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XXI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO BASTONÁRIO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 

24 de novembro de 2017 

 

Após dois dias de trabalhos, estamos a chegar ao fim do XXI Congresso da Ordem dos 
Engenheiros que foi dedicado ao tema da "Engenharia e Transformação Digital”. 

Foi o primeiro Congresso que realizámos ao abrigo dos nossos novos, ou melhor, “remendados” 
Estatutos, cuja periodicidade, contra a nossa vontade, passou de dois para três anos, mas que 
fosse esse o seu maior mal. 
Em setembro de 2015, fomos brindados com um Estatuto imposto e cada vez mais 
desadequado ao futuro da Engenharia, que bem espelha a falta de conhecimento e visão de 
futuro por parte de quem o concebeu e concertou condições para a sua aprovação. 

Um estatuto que impede a correta regulação da profissão e adequação dos colégios às novas 
especialidades de engenharia. 

Em 3 Sessões Plenárias e 12 Sessões Técnicas Paralelas, que contaram com cerca de 100 
oradores, 11 coordenadores, 17 relatores, 705 Congressistas acompanharam um Programa que 
procurámos que fosse curto, mas abrangente. 

Foi uma aposta da maior oportunidade e importância, pois trata-se de um tema incontornável 
que já merecia uma abordagem de dimensão nacional pelos engenheiros e que obviamente 
não poderia deixar de merecer a atenção desta muito prestigiada associação profissional: a 
Ordem dos Engenheiros de Portugal. 

O Congresso foi, assim e antes de mais, um sinal e a resposta de que a Ordem dos Engenheiros, 
dentro da sua obrigação de servir o país, está atenta à mudança dos paradigmas, à evolução 
das tecnologias, aos desafios da educação e da qualificação, às necessidades do país e ao papel 
dos engenheiros do Futuro. 

Embora cientes da imprevisibilidade do amanhã e da efemeridade das certezas de hoje, 
permitimo-nos concluir que este Congresso, dentro do expectável, foi um sucesso. 

A mudança de paradigmas na engenharia – a maneira de pensar e imaginar soluções, a 
alteração das formas tradicionais de conceber, projetar, criar ou construir, gerir e manter –
passaram a fazer parte da nova realidade e postura dos engenheiros, mesmo nas atividades 
mais resistentes à mudança. 
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Este terá sido provavelmente o nosso mais  importante Congresso dos úl mos anos, por ser 
dedicado a uma nova mudança histórica que , uma vez mais, se iniciou e está a ser feita com a 
intervenção da engenharia e dos engenheiros.  

Um Congresso focado nos novos desafios e no papel dos Engenheiros. 

Um Congresso que  espelha o pres gio da Ordem dos Engenheiros  de Portugal e  a qualidade 
do nosso ensino e da formação de engenheiros.  

 

Senhor Primeiro Ministro, Excelência 

Como sei que V. Exa é uma pessoa com bom humor e bonomia, e muito embora eu não seja 
supers cioso ou crente em numerologias cabalís cas, admito que a feliz conjugação de o nosso 
Congresso e do Governo Cons tucional serem ambos o XXI, só poderá augurar muitas e boas 
coisas. 
Também é certo que, estando mais na mão de V. Exa do que na nossa fazer acontecê-las, isso 
aumenta-nos a expeta  e cria-nos maior esperança. 

Para já, não começámos mal:  
Tenho de reconhecer que o Governo tem recorrido amiúde à Ordem dos Engenheiros, solicita-
nos pareceres e ausculta a nossa opinião, e existe uma maior proximidade, sobretudo quando é 
do seu manifesto interesse. 

O nosso úl mo Congresso, que teve lugar na cidade do Porto, em outubro de 2014, recorde-se, 
teve como tema “Engenharia 2020 – Uma Estratégia para Portugal” e ficou, pelo menos, na 
minha memória, pelas piores razões. 

Tanto quanto consegui apurar, porque me chamaram a atenção para tal, pela 1.ª vez na 
cerimónia de abertura de um Congresso da OEP não esteve presente nenhum membro do 
Governo, nem o Presidente da Câmara Municipal. 
Na cerimónia de encerramento, apenas esteve presente um Secretário de Estado, e se não fora 
a sua qualidade e o apreço que nutrimos pelo então governante, teria configurado uma ainda 
maior ofensa à nossa profissão.  

Desta vez, temos de reconhecer e agradecer a ampla par cipação de membros do Governo, 
sendo de saudar a presença de S. Exa. o Primeiro Ministro, o Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, o Ministro do Ambiente, o Secretário de Estado das Infraestruturas, o 
Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente e o S ecretário de Estado do Ambiente . 

Também nos cumpre assinalar a pres iante mensagem de S. Exa o Presidente da República e 
agradecer a presença do Comissário Europeu da Investigação, Ciência e Inovação, Eng. Carlos 
Moedas, que assegurou uma inesquecível Conferência inaugural. 

A presença de tantos membros do Governo, representantes dos Grupos Parlamentares e do 
Senhor Presidente da CM de Coimbra, foi para nós um sinal inequívoco de que a Ordem e os 
Engenheiros merecem a atenção e, espero que também, a devida consideração do poder 
polí co. 
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Senhor Primeiro Ministro,   

Senhor Ministro do Ambiente  

Senhor Secretário de Estado  Adjunto e do Ambiente  

Senhor Secretário de Estado do Ambiente,   

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra  

Entidades e demais Convidadas e Convidados  

Caras e caros Colegas  

Somos uma profissão merecedora da confiança pública e do respeito dos cidadãos e que muito 
tem contribuído para a construção de um Portugal moderno. 

Uma profissão que é imprescindível em todos os processos produ vos e na criação de riqueza. 

O País conta e poderá sempre contar com os engenheiros, com o seu sentido patriótico e de 
missão e com a nossa permanente disponibilidade, agora com o olhar virado para o futuro, mas 
sempre com a postura e a entrega do passado. 

 

Este foi um Congresso virado para a mudança, em que os Engenheiros procuraram abordar 
transversalmente os novos desafios que se colocam à Ciência, à Investigação à Inovação, ao 
Ensino da Engenharia e à a dade individual e empresarial, e ao relevante papel da engenharia 
e dos engenheiros no futuro do nosso país. 

O estado de desenvolvimento dos países mede -se pelos seus níveis de edu cação, apoio à 
ciência e inves gação, e pela capacidade da  sua engenharia e tecnologia para garan rem o 
crescimento e gerarem riqueza.  

A competitividade global dos países sofreu profundas alterações nos úl os anos, com a 
mudança dos modelos de mercado e de negócio, o que exige uma atenção e uma postura 
diferentes. 

Sendo certo que os principais e tradicionais des nos comerciais de Portugal ainda estão 
centrados em bens e países “conservadores”, as esperanças do nosso desenvolvimento e 
crescimento não se podem compadecer com posturas está cas e desatenções para com as 
novas realidades que hoje nos rodeiam e que já começaram e passarão a condicionar o futuro 
global coletivo. 

O grave problema estrutural do desequilíbrio da nossa balança de pagamentos, só poderá ser 
inver do através da criação de riqueza, ou seja, através do aumento das exportações de bens 
transacionáveis. 

Neste quadro, a inovação e as tecnologias poderão aumentar a nossa compe dade, 
beneficiar a imagem externa do país e elevar a nossa autoes  cole a. 

Temos excelentes universidades que geram talentos qualificados e estamos a ser capazes de 
criar atra dade para inves entos, na maior parte dos casos pouco estruturantes, e para 
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eventos internacionais relevantes, como é o caso da WebSummit, que também são 
importantes contributos para a alavancagem internacional da nossa imagem. 

Nunca vemos, como hoje temos, uma geração tão preparada e capaz para enfrentar o 
futuro e responder a estes novos desafios, a par de um país moderno e tecnologicamente 
bem infraestruturado.  

As polí cas e os seus enquadramentos terão de saber aproveitar esta oportunidade, pois o 
futuro cole vo não nos perdoará se o não fizermos e os jovens também não. 

É, assim, legí o que nos ques os se efe ente estamos a saber aproveitar esta 
geração, quando ao mesmo tempo olhamos impávidos para o sério problema demográfico que 
enfrentamos e que irá comprometer o nosso futuro, colocando em causa a nossa 
sustentabilidade enquanto país. 

É fácil de perceber que entre as causas da baixa natalidade certamente também terão um peso 
considerável os baixos salários, a incerteza do presente e do futuro e a expatriação dos nossos 
jovens, o que os leva a adiar a concre zação de desejos com que nem sequer podem sonhar. 

Atravessamos um período em que a inovação e o empreendedorismo passaram a comandar 
muitas das novas áreas de negócio. 
 

As startup, cujo universo não é obviamente pleno de sucesso, não deixam de ser uma aposta 
virtuosa, pelos potenciais reflexos posi  que as que vingarem poderão ter na nossa débil 
economia. 

Os impactes da digitalização sobre o emprego cons tuirão uma realidade que também não 
poderá ser ignorada pelos potenciais danos sociais que acarretarão, o que exige uma ação 
concertada a nível da educação e da formação profissional, e da qual os interventores polí cos 
não podem estar alheios.  

Estando agora em debate o “Futuro da Polí ca de Coesão” e uma reflexão sobre o “Portugal 
pós 2020”, verificamos com agrado que as suas linhas gerais prioritárias procuram acautelar 
muitas das questões que irão merecer a nossa atenção. 

Senhor Primeiro Ministro, Minhas Senhoras e meus Senhores  

A Ordem dos Engenheiros, tal como as restantes Ordens, existe porque o Estado entendeu e 
con nua a entender que deve delegar nas Associações Profissionais a regulação do exercício 
das designadas profissões liberais. 

Nesse sen do, desde há muito que o plasmou na Lei (o nosso Estatuto), tendo-se libertado dos 
custos associados, pois, como saberão, a OE até hoje nunca recebeu qualquer subsídio do 
Orçamento do Estado. 

Assim, o nosso Estatuto não é mais do que o contrato social existente entre a Ordem dos 
Engenheiros e o Estado, através do qual nos disponibilizamos permanentemente para servir o 
país e os concidadãos e subs tuímos o próprio Estado naquilo que são as competências que 
nos foram delegadas. 
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É, por exemplo, o caso da área internacional, com importância cada vez mais acrescida e crucial 
para os engenheiros, para a engenharia e para a economia portuguesa, mas também com 
custos muito significativos e acrescidos, exclusivamente suportados pela Ordem, ou seja, pelas 
quotas dos nossos associados. 

Internacionalmente temos desenvolvido um trabalho silencioso, mas com dimensão 
diplomática e de interesse nacional, que visa estabelecer pontes e enquadramentos para os 
nossos membros expatriados e para as nossas empresas, garantindo ações de cooperação 
internacional, mormente no que respeita à mobilidade e reciprocidade profissional, o que, 
permitam-nos a imodéstia, já nos permitiu alcançar resultados mais rápidos e eficazes do que o 
Estado conseguiu. 
Um precioso contributo para a  economia e para a imagem  do país, a crer na palavra dos 
nossos Embaixadores.  

Ontem foram assinadas duas adendas a protocolos que já existiam com dois Colégios (Caminos 
e Industriales) de Espanha, e amanhã iremos assinar a revisão do protocolo existente com a 
Ordem dos Engenheiros de Moçambique. 

Ainda amanhã, na linha do reforço das relações bilaterais existentes, a Ordem dos Engenheiros 
de Cabo Verde será declarada Membro Honorário da OEP. 

Por outro lado, somos o garante da certificação da qualidade dos cursos de engenharia, como 
entidade que atribui em Portugal o selo EURACE, que hoje todas as universidades fazem 
questão de ostentar. 

Infelizmente, o apoio que podíamos prestar à Nação e a interação que desejamos com o 
Governo, dentro dos estritos limites que o nosso Estatuto contempla, estão muito longe de 
poderem ser esgotados nos cursos que ministram. 

Interessa corrigir os erros do passado,  perspetivar um futuro melhor e não nos esgotarmos 
em questões menores, mas temos de ter a certeza que podemos acreditar num Estado que 
tem sido permissivo no atropelo das competências e qualificações profissionais dos 
engenheiros.  

Para nós, o  importante não é discutir e disputar territórios  profissionais ou casos  que a 
legislação comunitária há muito definiu, mas sim saber exatamente qual poderá ser o nosso 
contributo para ajudar a melhorar a situação  económica do país.  

O importante é saber qual o contributo que a investigação, as  tecnologias e os engenheiros 
podem dar, para a economia nacional e para ajudar a evitar ou a mitigar casos como os dos 
incêndios e das consequências de fenómenos extremos como a seca que atravessamos.  

Estamos a encerrar um Congresso que foi virado para o futuro e dedicado a os novos 
paradigmas  e desafios , muito embora persistam  muitas e velhas questões que, infelizmente , 
temos de recordar . 

A desarticulação de serviços essenciais da administração pública, onde o corte cego das 
gorduras excessivas levou à extinção ou enfraquecimento de muitas instituições, o que o tempo 
trouxe à evidência, não foi, em alguns casos, a decisão mais acertada, pois o Estado saiu 
enfraquecido. 
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Por outro lado, como é público, os engenheiros deixaram de ocupar lugares que lhes 
competem e dos quais foram sendo paulatinamente afastados e substituídos por quem não 
detém competências para o efeito, num processo que é branqueado pela entidade que o 
deveria acautelar. 

A situação por que ainda passam muitas das poucas empresas que conseguiram sobreviver à 
crise, a perda de competências e mão-de-obra, o estado da empregabilidade e a desadequação 
remuneratória da maior dos nossos membros, continuam a ser assuntos preocupantes e que 
seguimos com muita atenção. 

Existe, pois, um conjunto de situações que contribuem para o desprestígio da profissão e para o 
desrespeito pelas qualificações profissionais dos engenheiros, a que as Leis da República têm 
vindo a dar cobertura, indo ao ponto de permitirem o exercício de atos de engenharia por 
quem não detém competências para o efeito. 

Como sabem, quem vos fala, o Bastonário, é um engenheiro Licenciado com cinco anos de 
formação e dezenas de anos de experiência, agora equiparado a bacharel pela  lei do seu país  
em termos de Nível de Qualificação, tal como 78% dos membros desta Ordem!!!! 

Um erro histórico que só a teimosia faz persistir, porquanto existirão soluções transitórias que 
não colocarão em causa este Processo europeu a que Portugal aderiu pronta e, em alguns 
aspetos, impensadamente. 

Mas o mais grave, como recentemente o expusemos ao Governo, da parte de quem 
aguardamos há três meses por uma audiência, e ao Parlamento, este erro atenta contra a 
economia nacional, pois os mercados internacionais nas suas licitações não aceitam os 
licenciados de cinco e seis anos, pois estes não são mestres, única designação que leem na Lei 
portuguesa que hoje atribui a quem detém formações de ciclo longo. 

Esta é uma situação que urge resolver, pois ninguém a consegue compreender e em Espanha já 
o fizeram. 
Nos países com quem temos acordos  de cooperação apenas reconhecem os antigos 
Licenciados de cinco e seis anos ou os atuais mestres de cinco anos, não admitindo os novos 
licenciados de três anos, o que os impede de se poderem enquadrar nestes acordos de 
mobilidade.  

Outra questão que não podemos deixar passar em claro tem a ver com os salários que estão a 
ser oferecidos e praticados . 

A empregabilidade tem que ter correspondência numa remuneração digna.  Falamos de 
profissões altamente qualificadas e essenciais, como é o caso dos engenheiros, onde hoje, salvo 
raras exceções, são oferecidos salários muito pouco dignos e motivadores. 

Por outro lado, questões que incentivam ao dumping salarial e social, como é o caso de o 
Estado aceitar que as suas contratações e adjudicações sejam feitas pelo mais baixo valor, 
deveriam ter outra observância, sendo que o novo CCP em nada veio melhorar as coisas. 

No campo legislativo, existem aspetos que carecem de intervenção, entre outros: 
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Caso do RGEU, que data de 1951, sendo altura de compilar toda a legislação num novo 
Código da Construção – Engenheiros e arquitetos desejam-no; 
Revisão do regime excecional da reabilitação urbana, por forma a que fique 
devidamente acautelada a questão da resistência sísmica do edificado; 
Legislação sobre projetos de eletricidade e redes de gás, onde o facilitismo e a 
desconsideração pelas competências especificas dos engenheiros foram longe demais; 
Definição de edifício de energia quase nula, o que será obrigatório a partir de 2018.   

Finalmente , Senhor Primeiro Ministro, depois das recentes declarações públicas  de V. Exa, 
confesso que não pretendia  abordar a questão do exercício de atos de engenharia por um 
grupo restrito de engenheiros civis, que se encontram abrangidos por direitos adquiridos 
previstos numa Diretiva Comunitária, para onde próprio Estado português os que indicou, 
bem como determinados Arquitetos, como tendo competências e direitos adquiridos para o 
efeito, mas vou ter de o fazer, embora desvaloriza ndo a questão. 

O assunto, está muito bem entregue na Assembleia da República, onde depois de aprovado na 
generalidade, baixou à CEIOP para a discussão na especialidade, tanto mais que nem sequer 
consta do Programa do XXI Governo, como oportunamente o Governo recordou a esta Ordem. 

Assim, apenas quero reiterar que os Engenheiros, ao contrário do que se pretende propalar, 
não querem fazer arquitetura.  

Só um grupo reduzido de Engenheiros Civis abrangidos pela Legislação comunitária é que 
sempre o fizerem e certamente vão poder continuar a fazê-lo, e tanto assim é que, há dias, pela 
4.ª vez, a Comissão Europeia voltou a instar o Governo para que indique a data em que 
inequivocamente o irá plasmar na Lei. 

 

Olhemos, pois, para  o futuro, desligados destas pequenas questões que nunca afetarão a 
relação entre arquitetos e engenheiros, pois o tempo vai resolvê -las, com esperança e na 
convicção de que também resolverá problemas do passado que teimam em persistir … 

A Ordem dos Engenheiros, como é sabido, acompanha com muita atenção e proximidade o 
ensino da engenharia, universitário e politécnico, como fonte criadora de um dos mais 
importantes ativos do nosso país: os engenheiros. 

No entanto, apesar de uma apetência que parece estar a crescer, é sabido que Portugal não 
está a formar um número suficiente de engenheiros que permitam assegurar no curto prazo a 
competitividade da economia nacional, nas mais diversas áreas de engenharia, nomeadamente 
nas vertentes tecnológicas e nas especialidades mais exigentes e que geram maior procura de 
quadros. 

Esta é uma realidade, que a médio prazo também terá reflexos na generalidade das áreas 
tradicionais da engenharia. 

Novos desafios também se irão colocar no ensino da engenharia e que certamente terão 
resposta. 
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Por seu lado, a proximidade às empresas e a formação contínua, são acrescidas e 
incontornáveis exigências na formação dos engenheiros de hoje. 

 

Reitero na presença de V. Exa, as palavras que dirigi  a todas e todos os engenheiros na sessão 
de abertura deste Congresso.

Sabemos perfeitamente as dificuldades porque muitos têm passado e continuam a passar e, 
por isso, aceitamos a legítima indignação. 

A crise obrigou muitos a mudar as vidas, as empresas foram seriamente afetadas, tendo muitos 
milhares sido forçadas a encerrar portas, o desemprego foi uma realidade inesperada, os 
salários são o que sabemos e perdemos competências e capacidades, com especial incidência 
na área da engenharia civil. 

Mas, embora sem falsos otimismos, tenhamos esperança no futuro. 

Senhor Primeiro Ministro, Excelência:

Portugal necessita de ter confiança nas suas capacidades, melhorar a sua economia, ser 
competitivo, acreditar no futuro e fazer crescer a nossa autoestima.

Temos de o conseguir e os enge nheiros são fundamentais neste processo.

É com esta manifestação de disponibilidade, que termino sem antes agradecer 

AOS ESTUDANTES HOSPEDEIROS pro bono DESTE CONGRESSO: OE ou não é!
EMPRESAS E EN TIDADES APOIANTES
AOS COLABORADORES 
A TODOS OS QUE AJUDARAM  A TORNAR ESTE CONGRESSO UMA REALIDADE . 

Muito obrigado. 

Coimbra, 24 de novembro de 2017 

Nota: vale versão lida 


