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GRANDE ENTREVISTA

Carlos Mineiro Aires
Bastonário da Ordem dos Engenheiros



Por Nuno Miguel Tomás
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H
á três anos, quando o entrevistei 

pela primeira vez na qualidade de 

Bastonário eleito, dizia-me que o 

principal desafio que a Ordem enfrentava 

era a mudança de paradigma relativamente 

ao funcionamento e à articulação com os 

Membros, ao mesmo tempo que defendia 

uma maior aproximação aos jovens enge-

nheiros. Esse desafio está ultrapassado?

Não está totalmente ultrapassado, aliás, eu 

diria que é um desafio difícil de atingir e de 

ultrapassar. A OE tem como obrigação servir 

cada vez melhor os seus Membros e estar 

mais próxima destes. Outra questão é tudo 

o que diga respeito aos jovens engenheiros, 

e não só, mas também aos estudantes. Em 

relação ao primeiro aspeto, hoje desmate-

rializou-se a relação com os Membros da 

Ordem. O SiGOE foi um processo que de-

morou algum tempo a implementar, foi feito 

de raiz para esta Ordem que, recordo, será 

possivelmente aquela que apresenta uma 

matriz mais complicada a nível de Colégios, 

Especializações, estruturas nacionais, regio-

nais e até distritais, o que criou complica-

ções na formatação de uma inovadora fer-

ramenta informática. Ainda hoje, o SiGOE 

está a ser objeto de alguns ajustes e, sem 

dúvida que, a partir desta altura, o facto de 

os Membros terem abdicado da necessi-

dade de irem localmente resolver os seus 

assuntos e poderem fazê-lo à distância é 

uma mais-valia. Penso que a generalidade 

dos Membros reconhecerá que tem uma 

Ordem muito mais próxima, mais acessível, 

e, sobretudo, uma Ordem que continua a 

dar resposta imediata e a estar atenta às 

preocupações que manifestam.

Quanto aos jovens engenheiros: o emprego 

é o principal problema que enfrentam?

No sentido de fazer uma aproximação foi 

criado o Grupo dos Jovens Engenheiros, 

que está ativo, e também temos uma grande 

proximidade às associações académicas das 

Escolas Superiores de Engenharia. Os jovens 

engenheiros, e costumo dizê-lo muitas vezes 

em público, estão a passar um mau bocado. 

Também fui jovem engenheiro e quando 

andava a estudar já tinha dois ou três em-

pregos à espera. Portugal registou nessa 

altura um grande desenvolvimento. Foi um 

período em que os engenheiros tiveram 

grande prestígio e grandes oportunidades. 

Hoje, felizmente que o emprego está a au-

mentar, pelo que o principal problema com 

que os jovens se debatem é o valor dos sa-

lários. Vejam-se as notícias que frequente-

mente vêm a público sobre a falta de en-

genheiros. Quanto aos salários, também já 

há indicadores de que em determinadas 

áreas se começa a pagar devidamente. A 

situação melhorou, há emprego, mas os 

salários em algumas áreas continuam baixos, 

nomeadamente em Engenharia Civil, e temos 

absoluta noção disso. Digamos que tudo 

tende para uma estabilidade. Para aqueles 

que pensam que um dia, em determinadas 

áreas, o País pode voltar a ter a abundância 

de trabalho que teve durante o período 

áureo dos fundos comunitários, e até, diga-

-se, ao final de 2009/2010, quando começou 

a crise, infelizmente tenho de ser muito 

pragmático e dizer que esses tempos não 

voltam. As obras e os investimentos não 

voltarão a ter, tão cedo, a dimensão que ti-

veram nesse período.

“No caminho de uma nova Ordem” foi o 

slogan da sua última campanha. O pro-

grama da candidatura que encabeçou dizia 

pretender reforçar a atuação do último 

mandato e aportar uma nova dimensão na 

compreensão dos desígnios da Ordem, que 

não se esgotam na regulação da profissão. 

Que desígnios são esses? Quais os desafios 

que urge responder neste mandato?

Lamentavelmente, se fosse hoje, talvez não 

tivesse escolhido esse slogan. Não por mim, 

mas pelos contornos supervenientes. Rece-

bemos há pouco tempo um relatório da Au-

toridade da Concorrência/OCDE sobre as 

profissões reguladas em Portugal que, para 

meu espanto, é um documento com con-

clusões que nos deixam apreensivos e per-

plexos. Quando se conclui que a profissão 

de Engenheiro pode ser praticada por qual-

quer um, independentemente de ter ou não 

formação em Engenharia, quando se diz que 

a OE é um entrave à entrada na profissão de 

indivíduos que não têm formação em En-

genharia e quando se exclui a Engenharia 

das profissões de risco, porque, por exemplo, 

aos médicos essas medidas não foram apli-

cadas, fico perplexo e digo que não devem 

estar a pensar bem! Serão os ventos da Eu-

ropa, serão ainda os resquícios da troika, mas 

temos de ter noção do que são as coisas. 

Esta Ordem nunca foi um entrave à admissão 

de ninguém e até constitui um exemplo. Esta 

Ordem nunca recebeu um cêntimo do erário 

público. Nunca teve qualquer subvenção. 

Vivemos exclusivamente das quotas dos 
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“SER ENGENHEIRO 
É UM DESAFIO ALICIANTE!”
Carlos Mineiro Aires iniciou recentemente o segundo mandato como Bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE). Defender 
os interesses profissionais dos Membros e prosseguir a missão institucional da Ordem consubstanciam os objetivos que encara 
como prioritários. O foco na excelência, o apoio aos mais jovens, a interação com as universidades e politécnicos, sem esquecer 
a importante componente dos Atos de Engenharia, da empregabilidade e dos salários, bem como do reconhecimento profissional, 
são questões que o Bastonário mantém em agenda. “Portugal é hoje um país de Engenharia, um país digital. Já não é o país 
ruralizado do antigamente. Estamos na crista da onda. Mas temos de saber o que queremos, para onde queremos ir e como 
vamos fazer”, refere. Neste contexto, e numa perspetiva de ação global, caberá aos engenheiros resolver os desafios que se 
avizinham. “A OE tem um conhecimento grande e podemos ajudar a pensar. Não estamos cá para impor ideias, não batemos 
o pé, só pretendemos uma coisa: ajudar a fazer o melhor possível para o nosso País, porque ao fazermos o melhor para o 
nosso País estamos a ajudar as empresas e os nossos Membros.”
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nossos Membros e de um ou outro apoio 

de sponsors institucionais. Leio que se a ale-

gada incorreta regulação acabar há um ganho 

total de 128 milhões de euros e não percebo 

como. A OE anda há mais de 80 anos a subs-

tituir o Estado que, desta forma, deixou de 

ter qualquer encargo com a regulação e 

com o funcionamento de uma profissão es-

sencial para a economia nacional e agora 

vêm dizer que somos uma fonte de custos? 

Há qualquer coisa que está mal e, nesse 

caso, teremos de fazer um balanço retroa-

tivo, para recebermos o que nos é devido. 

Aliás, quer a OE, quer o Conselho Nacional 

das Ordens Profissionais, irão reagir em re-

lação a este documento. Acresce que, no 

nosso caso, enquanto profissão liberal au-

torregulada, não identificamos qualquer le-

gislação ou regulamentação que possa res-

tringir o funcionamento eficiente dos mer-

cados, onde a garantia da qualidade e da 

capacidade técnica são certamente exigên-

cias de que o País não pode abdicar, para 

além da segurança que a profissão garante 

à Sociedade.

A Ordem não tem sido devidamente ouvida 

pelo poder político?

O Estatuto da Ordem é um contrato. O Es-

tado fez com a OE um contrato para “to-

marmos conta” da profissão de Engenheiro, 

para regularmos a profissão nos aspetos da 

admissão, da qualificação, do exercício pro-

fissional, da avaliação disciplinar e, portanto, 

a OE substitui-se em todos os campos ao 

Estado, sem nunca lhe ter cobrado nada. A 

Ordem não pode deixar de ser um player 

fundamental na economia. Neste último 

mandato, que coincide agora com o final da 

legislatura, diria que não temos razão de 

queixa de falta de diálogo com o Governo e 

até com a Assembleia da República, apesar 

de na maioria dos casos ter sido inconclu-

sivo. O diálogo é fundamental para a OE, 

para uma associação que regula uma ativi-

dade essencial para a economia e para o 

crescimento e desenvolvimento do País. Mas 

há aspetos em que somos pouco ouvidos e 

devíamos ser mais. É verdade que a nossa 

sede nacional até tem sido escolhida para 

apresentação de pacotes legislativos diversos, 

de medidas do Governo, e sentimo-nos sa-

tisfeitos com essa distinção, mas há questões 

em que gostávamos de poder ir mais além.

Nomeadamente?

Vemos com preocupação dossiês de ma-

térias importantes em que, perdoem-me a 

expressão, “a carroça é posta à frente dos 

bois”. O caso do Aeroporto do Montijo é 

um caso paradigmático. O Programa Na-

cional de Investimentos 2030 é outro. Era 

para ser aprovado até ao fim da legislatura 

e vemos com apreensão que ainda não o 

tenha sido. Na nossa perspetiva, um plano 

nacional de investimentos para uma década 

deve ser uma opção estruturada, antecipada 

e, mais importante, deve constituir um pacto 

de regime, porque não nos podemos su-

jeitar a que daqui a amanhã mude a cor po-

lítica e que tudo seja novamente questio-

nado. Vivemos num País em que contamos 

o dinheiro. Às vezes esquecemo-nos disso, 

temos tendência para perder a memória 

quando as condições de vida melhoram um 

bocado. Seria bom que esse Programa cons-

tituísse um documento que fixasse as prio-

ridades do investimento público, a sua ca-

lendarização e como é que iremos obter os 

financiamentos complementares, porque 

há financiamentos comunitários e há finan-

ciamentos nacionais, e recordo que estes 

últimos contribuem para o aumento da dí-

vida pública. Temos um panorama à nossa 

frente que exigiria que houvesse um pacto 

político forte em relação a estes aspetos.

O Executivo já avançou com consultas à 

sociedade, audições e reflexões sobre o que 

pode ser essa estratégia. Já anunciou, in-

clusivamente, algumas medidas avulsas e 

vai deixando sair algumas intenções, curio-

samente, quase todas elas com uma com-

ponente muito forte de Engenharia...

O Programa 2030 é Engenharia. Tudo o que 

tem sido anunciado, tudo o que se pretende 

fazer, e até o desenvolvimento que o País 

tem tido nas áreas das tecnologias, é Enge-

nharia. Portugal é hoje um país de Enge-

nharia, um país digital. Já não é o país rura-

lizado do antigamente. Estamos na crista da 

onda. Mas temos de saber o que queremos, 

para onde queremos ir e como vamos fazer. 

Porque é extremamente injusto aquilo que 

nos aconteceu na última década, em que 

desapareceram 65 mil empresas, em que se 

perderam 300 mil postos de trabalho na área 

da construção e ainda andamos a “lamber 

as feridas”. Se não fosse o investimento pri-

vado, nomeadamente na reabilitação urbana, 

as empresas de construção não tinham o 

que fazer, pois o investimento público teve 

um recomeço titubeante há muito pouco 

tempo. Assistimos recentemente ao lança-

mento de um pacote de obras públicas na 

ferrovia para o qual as nossas empresas não 

estão preparadas, porque perderam os meios, 

os equipamentos e as capacidades e não 

têm condições para responder atempada-

mente a esses concursos. Os resultados 

estão à vista e as empresas estrangeiras estão 

em situação privilegiada. Nada tenho contra 

outros países da União Europeia, nomeada-

mente Espanha, com quem temos uma re-

lação extraordinária e é necessário continuar 

a mantê-la, mas não posso deixar de dizer 

que me custa que tal aconteça numa altura 

em que as nossas empresas precisam de 

apoio. É que as empresas para além de vol-

tarem a crescer e de se afirmarem, estão 

endividadas, têm elevados custos com a dí-

vida e têm que gerar fluxos financeiros para 

continuarem a sobreviver. Temos que ter a 

noção de que a fileira da construção civil é 

a que emprega mais pessoas em Portugal. 

Portanto, nesse aspeto, há a obrigação de 

programar antecipadamente o lançamento 

dos concursos para que as empresas se di-

mensionem, e de criar condições para que 

as empresas nacionais possam ganhar esses 

mesmos concursos, tal como sucede nos 

outros países.

O que é a que OE pode fazer para ajudar 

nesse sentido?

Estatutariamente, pouco ou mesmo nada, 

mas a Ordem está disponível para ajudar a 

pensar. Todos os dias promovemos eventos 

ligados a investimento público, a desafios 

tecnológicos, etc. A Ordem dispõe de muito 

conhecimento técnico e dos mercados e 

pode auxiliar o Governo e os decisores po-

líticos na tomada de decisão.

O Código dos Contratos Públicos tem criado 

entraves?

O Código dos Contratos Públicos é uma 

ferramenta perversa e cria complicações. 

Há muita burocracia no meio disso tudo. O 

Código é necessário para garantir a trans-
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VEMOS COM PREOCUPAÇÃO 
DOSSIÊS DE MATÉRIAS 
IMPORTANTES EM QUE, 

PERDOEM-ME A EXPRESSÃO, 
“A CARROÇA É POSTA À FRENTE 
DOS BOIS”. O CASO DO AEROPORTO DO 
MONTIJO É UM CASO PARADIGMÁTICO. 
O PROGRAMA NACIONAL 
DE INVESTIMENTOS 2030 É OUTRO



parência e não somos contra isso. Mas somos 

contra a malha que se estabeleceu na bu-

rocracia. Criam-se questões tão apertadas 

e tão complicadas que as coisas demoram 

e arrastam-se. Não podemos fazer um pro-

cedimento público para uma obra ou for-

necimento sem pensar que vai demorar no 

mínimo seis a nove meses, o que condiciona 

a decisão e cria muitas situações condená-

veis. Penso que poderá haver formas de 

garantir os mesmos objetivos sem tantos 

condicionamentos.

E muitas vezes quem decide, mesmo em 

matérias com forte componente de Enge-

nharia, são profissionais de outras áreas, 

nomeadamente a jurídica, que não enge-

nheiros.

Ora bem! Isso é outro aspeto, a litigância 

permanente que há no Código dos Con-

tratos Públicos. E a litigância é permanente 

porque o Código a proporciona. E depois 

temos outra questão, que é a dos preços 

base e dos valores pelos quais são adjudi-

cadas as empreitadas e os fornecimentos. 

O Estado e as entidades do Estado conti-

nuam a insistir que pagar barato é ser bem 

servido e não é. Quem paga barato é mal 

servido e quem paga barato está a fomentar 

que não haja margens de lucro e se asfixiem 

as empresas, que não se paguem salários 

dignos aos empregados, e falo de todas as 

profissões e de todas as atividades ligadas 

à Engenharia.

Nesse contexto, a questão dos salários não 

está a mudar?

O que está verdadeiramente a mudar é a 

rebeldia. Confesso que, como Bastonário, 

foi com alguma satisfação que assisti a con-

cursos públicos ficarem desertos, porque 

era inevitável que tal acontecesse. É a de-

monstração de que as empresas tomaram 

consciência que mais vale não terem obras, 

do que concorrerem para preços anoma-

lamente baixos, com licitações baixas e que 

só vão criar mais problemas no futuro, porque 

a empresa que ganhar uma obra nessas 

condições vai, com certeza, ficar ainda mais 

endividada. A OE tem um conhecimento 

grande e podemos ajudar a pensar. Não es-

tamos cá para impor ideias, não batemos o 

pé, só pretendemos uma coisa: ajudar a 

fazer o melhor possível para o nosso País, 

porque ao fazermos o melhor para o nosso 

País estamos a ajudar as empresas e os 

nossos Membros.

Há uma lacuna técnica no Estado que não 

lhe permite compreender isso?

O Estado tem consciência disso porque 

deixou-se enfraquecer quando, por opção 

própria, perdeu quadros técnicos compe-

tentes e impediu a transmissão intergera-

cional do conhecimento. Por outro lado, 

caímos num problema grave, que é o medo. 

Dou um exemplo simples: não conheço 

nenhum caso de um júri de um concurso 

qualquer que não tenha adjudicado o ob-

jeto do mesmo a quem ficou classificado 

em primeiro lugar com o preço mais baixo. 

E porquê? Porque o júri, se tiver noção de 

que a melhor proposta é a do segundo ou 

terceiro preço, não tem coragem para tomar 

essa decisão, pois no dia seguinte está ins-

talada a desconfiança e a notícia estará es-

carrapachada na primeira página dos jornais 

com suspeitas de corrupção. Foi este o País 

que ajudámos a criar…

Não é possível mudar o formato dos con-

cursos?

Sempre defendemos que estes concursos 

deviam ser abertos em duas fases. Na pri-

meira, de propostas técnicas, o júri, no des-

conhecimento do preço, avaliaria as pro-

postas e atribuía-lhes uma classificação de 

acordo com o mérito técnico. Depois de 

concluída a avaliação técnica, as cinco me-

lhores propostas, por exemplo, seriam abertas 

e viam-se os preços de cada uma. Nessa 

altura, de imediato, a adjudicação era atri-

buída ao preço mais baixo. E mais: ainda na 

fase das propostas técnicas, haveria lugar 

para a tal litigância ou para pedidos de ex-

plicações, apresentação de reclamações, 

etc., e isso constituiria uma oportunidade 

para que tudo funcionasse de outro modo. 

A OE fez essa proposta aquando da alte-

ração do Código da Contratação Pública, 

bem como uma outra que nos parece bas-

tante interessante. Recordo que o Primeiro-

-ministro tem dito amiúde que não quer ver 

o País crescer à custa de salários baixos. 

Outra das medidas que propusemos era que 

os donos de obra ou dos fornecimentos 

fossem obrigados a demonstrar como é que 

chegaram ao preço base e dizerem quais 

os salários que pensavam que iriam ser pra-

ticados naquele contrato. Isso obrigaria a 

que os concorrentes nunca pudessem pra-

ticar salários inferiores aos que o próprio 

dono da obra estaria a pensar pagar. E o 

jogo era perfeitamente claro e sem qualquer 

limitação à concorrência, salvo se o dum-

ping salarial for uma medida moral e social-

mente aceitável à luz da concorrência.

O Estado não pode obrigar a isso.

O Estado não pode obrigar a isso porque 

não quer. O Estado pode perfeitamente im-

plementar estas medidas para fazer subir o 

nível de vida, para fazer crescer a riqueza. 

As pessoas quando ganham mais, consomem 

mais e pagam mais impostos. Seria uma 

medida virtuosa que não traria mal nenhum 

ao Mundo. Antigamente, as bases de lici-

tação tinham a discriminação dos preços. 

Qual é o mal se o próprio Estado impuser, 

para determinadas profissões, esse critério? 

Não se sabe o que é um salário digno para 

remunerar determinado profissional? Sabe-

-se. Portanto, resta impô-lo. E quando houver 

a adjudicação, no mínimo terão de pagar 
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A OE TEM UM 
CONHECIMENTO GRANDE E 
PODEMOS AJUDAR A PENSAR. 

NÃO ESTAMOS CÁ PARA IMPOR IDEIAS, 
NÃO BATEMOS O PÉ, SÓ PRETENDEMOS 
UMA COISA: AJUDAR A FAZER 
O MELHOR POSSÍVEL PARA O NOSSO 
PAÍS, PORQUE AO FAZERMOS O MELHOR 
PARA O NOSSO PAÍS ESTAMOS 
A AJUDAR AS EMPRESAS E OS NOSSOS 
MEMBROS
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aquele valor. A transparência era absoluta e 

o próprio Estado estava a fomentar a dig-

nificação e a elevação dos salários. Mas não. 

Isto foi escrito pela OE para todos os pro-

cedimentos públicos de fornecimentos e 

empreitadas, não estou a falar apenas em 

obras de construção civil, já que os privados 

são livres de fazerem como querem, o que 

nestes casos também é discutível porque 

as leis do mercado não devem violar o equi-

líbrio social. O Estado poderia assegurar uma 

certa regulação, sem pôr em causa a con-

corrência. Isso ajudaria, como referi, a criar 

mais riqueza, mais impostos, mas também 

ajudaria a que as pessoas se sentissem mo-

tivadas profissionalmente e tivessem noção 

da atratividade das diversas saídas profissio-

nais.

E da parte do setor empresarial? É neces-

sária uma mudança de mentalidade?

Gostava de dizer que, ao contrário do que 

alguns pensam, a Ordem não é um sindi-

cato. Quem o pensa e quem o refere des-

conhece o papel da Ordem. Independen-

temente disso, os engenheiros têm múltiplos 

empregadores e não têm um empregador 

único, ou quase único, como sucede em 

outras Ordens, onde basicamente o empre-

gador único é o Estado. É muito mais fácil 

assestar os canhões quando se tem um em-

pregador único. Não é o nosso caso. Os 

engenheiros estão tão dispersos que só se-

torialmente seria possível obter alguma con-

vergência. A verdade é que uma parte dos 

engenheiros está sindicalizada, por opção 

própria e quando têm enquadramento para 

tal – função pública, transportes, etc. – e 

nesse campo integram quem tem legitimi-

dade para os defender. Mas não se pode 

confundir o papel da regulação profissional 

com o papel sindical. Regressando à es-

sência da pergunta: as empresas tiveram 

muita coragem para conseguir ultrapassar 

e sobreviver a estes últimos anos e conheço-

-as relativamente bem. Sei que as que so-

breviveram conseguiram-no com grande 

dificuldade. A Engenharia está a ficar de boa 

saúde, as empresas estão a atualizar-se e o 

paradigma empresarial também está a mudar. 

Mas temos um problema: precisamos de 

criar bens transacionáveis e valores que 

sejam exportáveis. Temos uma balança de 

pagamentos desequilibrada, em que cada 

vez que o poder de compra aumenta, o 

consumo aumenta e as importações au-

mentam. Hoje importamos muito porque 

desinvestimos em muitos setores, estamos 

inseridos num acordo internacional muito 

exigente, que é a União Europeia, e temos 

de respeitar as regras do jogo que aceitámos, 

em troca de financiamentos que recebemos 

e dos benefícios e malefícios de um mer-

cado comum. Temos bons exemplos de 

empresas que se modernizaram, reconhe-

cidas internacionalmente, mas precisamos 

de muito mais! Se não modificarmos a nossa 

exposição nos mercados internacionais, para 

aumentar exportações e venda de serviços, 

continuaremos a ter um problema grave.

Para isso é preciso estrutura, base tecno-

lógica e capital.

Temos que reforçar, basicamente, a parte 

estrutural da nossa economia, aumentá-la, 

fazê-la crescer. Não podemos pensar que 

continuaremos sempre a viver do turismo, 

uma situação conjetural que trouxe uma 

entrada de divisas e um aumento do PIB 

significativos. Mas também teve consequên-

cias graves: os portugueses têm sido desa-

lojados dos centros urbanos. O turismo, por 

definição, é um movimento de massas e 

qualquer motivação ou fadiga do próprio 

mercado pode alterar estes fluxos. Temos 

de desenvolver novos produtos, aumentar 

a competitividade, fazer diferente dos ou-

tros e sermos líderes em determinadas áreas 

específicas.

Que áreas identifica?

As tecnologias e os produtos tradicionais. 

Portugal é muito bom na parte do calçado, 

dos têxteis, maquinaria industrial, na parte 

alimentar, nos vinhos, nos azeites, etc. Temos 

uma estrutura de base que temos de traba-

lhar para aumentar as exportações e, a partir 

daí, temos de fazer coisas novas e diferentes. 

Copiar o que está feito não resulta. Temos 

um desafio, que é fazer novo e apetecível. 

Temos tido casos de sucesso de empresas 

de base tecnológica que estão a aumentar 

e faturam já montantes com peso na eco-

nomia e será esse o caminho. Temos in-

fraestruturas fantásticas, ombreamos com 

os países mais desenvolvidos em pratica-

mente tudo – infraestruturas básicas, aces-

sibilidades, tecnologias, fibras óticas, tele-

comunicações, saúde, etc. – e já tivemos 

mais dificuldades em captar investimento 

estrangeiro. Algumas multinacionais de base 

tecnológica procuram Portugal e infeliz-

mente já não há engenheiros suficientes 

para dar resposta a esta necessidade.

O ensino de Engenharia em Portugal é, em 

traços gerais, um ensino de prestígio e qua-

lidade. A nível de oferta, de qualidade e 

quantidade, vai ao encontro daquilo que 

considera serem as necessidades do País?

Portugal tem um excelente ensino univer-

sitário, que espero que não se deteriore. 

Uma das funções que a OE tem é, precisa-

mente, a de acompanhar o ensino de En-

genharia. Vemos com preocupação algumas 

novas medidas que estão para ser imple-

mentadas, porquanto não lhes vislumbramos 

valor acrescentado. Ainda não se resolveram 

as questões anteriores e já se estão a criar 

propostas e novos problemas, sendo que a 

questão do reconhecimento das nossas for-

mações no estrangeiro, que muitas vezes é 

uma tormenta, deverá fazer parte desta 

equação. Pelos números e pelo que tenho 

ouvido, há áreas de formação em que somos 

deficitários. Voltando à Engenharia Civil, diria 

que quem sabe fazer contas percebe que 

os que estão no ativo e em vésperas de pas-

sarem à aposentação são muito mais do 

que aqueles que estão a ser formados. Re-

cordo que um Engenheiro Civil, sem des-

primor pelas outras Especialidades de En-

genharia, é normalmente a estrutura de um 

serviço público, porque é aquele que tem 

uma visão mais completa das infraestruturas, 

do concursar, do fazer e do manter. É uma 

Especialidade que vê os problemas e as so-

luções de uma forma mais abrangente e é 

com preocupação que vejo o reduzido nú-

mero de engenheiros civis que está a ser 

formado, independentemente da questão 

das baixas remunerações. Feito o balanço 

daqueles que estão a sair e dos que chegam 

ao mercado, concluo que vai haver um dé-

fice. Mas lá está, as questões salariais não 

fomentam a atratividade.

Em contrapartida temos áreas que estão a 

crescer e outras a registar as melhores mé-

dias de acesso ao Ensino Superior. Ser En-

genheiro voltou a ser uma “profissão atra-

tiva”?

O interrogarmo-nos faz-nos crescer a alma 

e o pensamento e o Engenheiro é uma 

pessoa que se interroga. Só isso define-nos 

com uma formação e como uma profissão 

únicas. Somos a única profissão em que 

podemos perguntar porquê e como é que 

vamos resolver um problema. Por que é que 

o problema existe e qual é a solução que o 

problema tem. E pensamos e resolvemos. 

Isoladamente ou em conjunto, mas resol-
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vemos. E mais: estamos habituados a tra-

balhar em equipa. Um Engenheiro, salvo 

situações especiais, é uma pessoa habituada 

a trabalhar em conjunto. Temos uma visão 

muito mais aberta, uma visão alargada. Isso 

ajuda socialmente, e até deontologicamente, 

a ter comportamentos muito mais agradá-

veis e partilhados do que aqueles que tra-

balham de forma isolada e fechada. Ser En-

genheiro é um desafio aliciante e, por isso, 

uma profissão muito atrativa e que nos 

preenche.

Desapareceram os “fantasmas” da Matemá-

tica e da Física?

Os jovens têm sempre um problema com 

a Matemática e com a Física. Curiosamente 

têm uma aptidão fantástica para os com-

putadores e para as tecnologias. Quando 

querem ser engenheiros percebem que têm 

de desenvolver conhecimentos especiais 

nestas áreas. É óbvio que um Engenheiro 

tem de saber Matemática e Física e tem 

vindo a crescer o interesse em relação aos 

cursos de Engenharia. Alguns deles trans-

formaram-se na “elite” dos cursos de En-

genharia. Refiro-me em concreto às áreas 

de aeroespacial, biomédica, gestão indus-

trial, que atingem notas altíssimas. O fan-

tasma persiste, mas a curiosidade e a mu-

dança irão ajudar a desmistificá-lo.
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São, curiosamente, áreas de Especialidade 

a que a Ordem não dá resposta em termos 

de Colégios.

O nosso Estatuto é castrador e é um pro-

blema que nos foi criado por quem não 

percebe o que é a Engenharia e o que é a 

evolução da Engenharia, porque é tão evi-

dente que até custa a acreditar que alguém 

pense que é possível manter uma OE está-

tica durante um século, com os mesmos 

Colégios. Hoje, apesar das dificuldades de 

base da Matemática e da Física, a verdade 

é que cada vez há mais jovens a quererem 

ir para as engenharias, porque percebem 

que é uma profissão única, uma profissão 

que realiza as pessoas e que tem uma ex-

posição pública enorme. A Engenharia, para 

além de enriquecer a alma, é a única pro-

fissão que está vocacionada para criar me-

lhores condições de vida e soluções para o 

bem-estar dos nossos concidadãos e da 

Humanidade em geral. Hoje, o Engenheiro 

não é nacional, é global, atua por todo o 

Mundo, com os mesmos princípios éticos 

e deontológicos, com a mesma responsa-

bilidade social e com a obrigação de ser 

competente, saber avaliar o risco e distin-

guir o correto do incorreto. Todavia, apesar 

de não existirem Colégios para todas as en-

genharias e de uma alteração estatutária ser 

um desiderato muito difícil de alcançar, nin-

guém tem ficado à porta da Ordem.

Equiparação do grau de licenciado pré-

-Bolonha ao grau de mestre pós-Bolonha 

para efeitos de exercício profissional. Tema 

tratado com avanços e recuos por parte 

do Ministro da Ciência, Tecnologia e En-

sino Superior depois de ter afirmado na 

Ordem que o mesmo iria ser objeto de me-

dida legislativa. O Bastonário tem feito 

bastante pressão relativamente a esta questão. 

Qual o ponto da situação? A OE vai conti-

nuar a insistir nesta matéria?

Esta questão começou a ser tratada em 

agosto de 2017… Uma nota prévia: nós não 

queremos que os licenciados de cinco e 

seis anos, antes do processo de Bolonha, 

sejam chamados de mestres. Isso é um pro-

blema que algumas universidades resolvem, 

num ato quase meramente administrativo. 

O que estamos a falar é de qualificações 

profissionais e não de títulos, nem de graus 

académicos. Um cidadão que andou a es-

tudar cinco ou seis anos não pode estar ao 

mesmo nível de um bacharel antigo ou de 

um licenciado de três anos, porque tem 

mais dois ou mais anos de estudos e porque, 

em cúmulo, tem décadas de experiência! 

Isto foi algo que o Senhor Ministro da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior, que é Membro 

da Ordem, acolheu. Veio à OE apresentar o 

pacote legislativo para o novo diploma do 

Ensino Superior e anunciou que passados 

uns meses estaria cá fora o diploma que 

teria contemplada a alteração que passava 

para o adequado nível do Quadro Nacional 

de Qualificações, para efeitos estritamente 

de qualificações profissionais, os antigos li-

cenciados de cinco e seis anos.

O diploma saiu e não aconteceu nada.

Na altura foi-me explicado que tinham exis-

tido dificuldades no Conselho de Ministros 

e fui aconselhado a ir falar com o Senhor 

Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segu-

rança Social. Marcámos a audiência, fomos 

muito bem recebidos e o Senhor Ministro 

disse-nos que não tinha nada contra, antes 

pelo contrário, até apoiava a OE e os enge-

nheiros. Continuámos sempre a insistir… 

Agora vamos falar com o Senhor Ministro 

da Educação… Tudo isto é de uma injustiça 

atroz, é discriminatório e atenta contra di-

reitos dos cidadãos. Em Espanha cometeram 

o mesmo erro e já o corrigiram. São públicas 

as posições de reitores e antigos reitores, 

catedráticos, personalidades insuspeitas, ex-

-ministros. É uma teimosia que não tem jus-

tificação alguma. Crie-se um regime de ex-

ceção para os engenheiros, para os licen-

ciados pré-Bolonha, através de um diploma 
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à parte para fins estritamente profissionais. 

Este impasse criou graves problemas aos 

engenheiros e à economia nacional, disso 

não tenho dúvidas. Mas uma coisa é certa: 

não desistiremos e, conforme já transmiti ao 

Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior, é mais do que evidente que 

o problema está a ser empurrado até ao final 

da legislatura e sem qualquer solução.

Foi recentemente aprovado, em sede de 

Presidência de Conselho de Ministros, uma 

nova medida legislativa que vem alterar o 

Decreto-lei n.º 53/2014, relativo ao Regime 

Excecional para a Reabilitação Urbana. Que 

comentários lhe merece esta decisão?

Reconhecemos a bondade que o legislador 

teve ao fazer esse diploma. Na altura visava 

simplificar uma série de exigências para per-

mitir e facilitar o licenciamento de interven-

ções de reabilitação urbana. Temos de re-

conhecer que a reabilitação urbana foi das 

melhores coisas que aconteceu neste País 

nos últimos anos. Em vez de se construir 

de novo, reabilita-se o que estava degra-

dado, acaba-se com o péssimo aspeto de 

muitos centros históricos e valorizam-se os 

ativos. É uma medida inteligente e saúdo as 

medidas tomadas através de incentivos fi-

nanceiros, apoios, etc. Mas esse diploma 

tinha uma questão perversa, a do risco sís-

mico. A redação do diploma não foi a mais 

feliz em relação a essa matéria e foi aí que 

nos batemos muito. Reabilitar pode ser fazer 

uma operação de mera cosmética com vista 

a uma posterior transação por uma fortuna 

de um bem que não vale quase nada! A ga-

rantia da sua perenidade, ou da sua segu-

rança, não estão asseguradas. Mas também 

há excelentes exemplos, em que os pro-

motores querem, conscientemente, fazer 

as coisas como devem ser feitas, com equipas 

competentes, suportadas, desde logo, em 

engenheiros de estruturas que dizem o que 

é necessário fazer para garantir a resistência 

dos edifícios aos sismos. Temos de ter a 

noção que estamos altamente expostos e 

vulneráveis ao risco. Mais dia, menos dia, 

vamos ter um sismo.

Qual o papel do Engenheiro?

Compete a um Engenheiro avaliar se uma 

reabilitação urbana necessita ou não de re-

forço sísmico, até para garantir, quando são 

propriedades confinantes, que uma inter-

venção não vai colocar em risco as restantes 

propriedades. Tem de ser o Engenheiro a 

definir as medidas que devem ser tomadas. 

Depois há outra questão: é que, no final, 

não há uma ficha do edifício. Quem compra 

não tem o retrato daquilo que está a com-

prar. Na avaliação imobiliária quanto é que 

pesa a qualidade da construção e da resis-

tência sísmica? Absolutamente nada, porque 

os critérios são outros! Na maioria dos casos, 

a avaliação é feita “a cheiro” com base em 

outros critérios que não os da segurança e 

perenidade.

Essa questão será incluída no diploma?

Não sei, porque estranhamente a OE não 

foi ouvida sobre isso apesar dos sucessivos 

alertas e contributos que foi enviando aos 

devidos destinatários. Tenho ouvido comen-

tários em relação ao diploma, tenho ouvido 

até que vai incluir a questão dos Eurocó-

digos, mas desconheço a sua essência…

Muitos projetistas estão a projetar pelos 

Eurocódigos mas estes não são lei em Por-

tugal.

A lei vigente é o antigo Regulamento de Es-

truturas de Betão Armado e Pré-esforçado... 

Se houver um problema com um edifício 

dimensionado pelos Eurocódigos, que ainda 

não são lei em Portugal, apesar de serem 

mais exigentes e terem outra sofisticação, 

o que é que acontecerá? Sendo que a parte 

estrutural e sísmica foi desenvolvida em 

Portugal, no LNEC, muito mais estranhamos 

o atraso na sua publicação! Não há qual-

quer justificação para que os Eurocódigos 

não estejam publicados em forma de lei. 

Vamos aguardar. Estamos expectantes.

A OE declarou 2019 como o “Ano da Efi-

ciência Material e da Economia Circular”. 

Que caminho é este?

O Congresso Nacional que realizámos em 

2017 foi um virar de página nos congressos 

da Ordem. Até então eram muito focados 

nas obras pesadas, nas grandes interven-

ções, nos grandes projetos. Desta vez, sem 

esquecer essas vertentes, mudámos a nossa 

visão e dedicámos atenção à transformação 

digital e aos desafios do futuro. Uma Ordem 

moderna tem que estar preocupada com 

questões que hoje são uma realidade in-

contornável. Não podemos ignorar as alte-

rações climáticas e não estar atentos ao que 

podemos e temos de fazer para mitigar e 
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UMA ORDEM MODERNA TEM 
QUE ESTAR PREOCUPADA 
COM QUESTÕES QUE HOJE 

SÃO UMA REALIDADE INCONTORNÁVEL. 
NÃO PODEMOS IGNORAR AS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E NÃO ESTAR 
ATENTOS AO QUE PODEMOS E TEMOS 
DE FAZER PARA MITIGAR E ADAPTAR, 
PORQUE O MAL ESTÁ FEITO. NO 
PRESENTE TEMOS DE CONSEGUIR 
MITIGAR OS DANOS E NO FUTURO 
TEMOS DE NOS ADAPTAR



adaptar, porque o mal está feito. No pre-

sente temos de conseguir mitigar os danos 

e no futuro temos de nos adaptar. Está a ser 

criada uma nova economia de adaptação. 

Daí alguns incrédulos dizerem que tudo isto 

não passa de lóbis. Mas a verdade é que é 

uma realidade que está cientificamente 

comprovada. O Mundo funciona a muitas 

velocidades. Em Portugal, se trabalharmos 

nesse sentido, rapidamente conseguiremos 

atingir os objetivos que nos cabem. Mas em 

muitos países de África, da Ásia ou da Amé-

rica do Sul a realidade é bastante diferente. 

Depois, na sequência da atenção que de-

dicámos em 2018 às alterações climáticas, 

em 2019 colocámos o foco na economia 

circular e nas exigências de melhores efi-

ciências que lhe estão associadas.

É um problema de atuação global e onde 

a Engenharia terá um papel importante.

Não tenhamos dúvidas. Tudo o que vai ser 

feito para mitigar e para adaptar vai ser En-

genharia. Interessa não nos esquecermos 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável da ONU: em praticamente todos 

eles há intervenção direta da Engenharia. É 

tudo Engenharia! Ligar tudo isto e juntar a 

economia circular, tendo noção do caráter 

finito dos recursos, era imperativo, daí a 

questão de termos dedicado 2019 à efi-

ciência material e de seguida à eficiência 

energética, hídrica, etc. Temos de trabalhar 

muito nestas áreas. Quando uma Ordem 

passa o seu pensamento e as grandes linhas 

de orientação para a transversalidade das 

engenharias, quando passa do discurso da 

obra pesada para a transformação digital e 

quando simultaneamente coloca na sua 

agenda as alterações climáticas e a eco-

nomia circular, temos uma Ordem nova, ou 

melhor, renovada, porque os engenheiros 

sempre deram atenção aos problemas de 

cada momento e resposta aos respetivos 

desafios. A Engenharia tem de estar e está 

voltada para o futuro!

O seu programa é muito ambicioso. Tudo 

isto que propõe é realizável em três anos? 

Tem condições para efetivá-lo e levá-lo até 

ao final?

O programa do meu primeiro mandato dava 

resposta a uma radiografia que tinha feito 

enquanto fui Presidente da Região Sul da 

OE. Tive o cuidado de o reler cuidadosa-

mente aquando da segunda candidatura e 

voltei a plasmar nele quase todas as preo-

cupações anteriores. Esses pontos estão 

praticamente todos iniciados, mas se não 

for eu a concretizá-los, pelo menos uma 

coisa é certa: estão em agenda, estão em 

curso e alguém se encarregará de prossegui-

-los, porque são incontornáveis. Há ques-

tões que obviamente gostava de levar mais 

longe e ainda tenho algum tempo. Gostaria 

de arrumar melhor a casa, nomeadamente 

a estrutura interna da Ordem. Estou a falar 

em concreto dos órgãos nacionais, pois as 

Regiões têm a sua autonomia própria. Isso 

exige meios financeiros, fundamentais para 

se atingirem determinados objetivos, sendo 

que as receitas dos órgãos nacionais têm 

origem em parte das receitas arrecadadas 

pelas Regiões. Para a nova Ordem que pre-

tendo, seria importante uma estrutura mais 

modernizada e adequada.

Essa nova Ordem que perspetiva prevê a 

Engenharia falada a uma só voz?

Isso é um problema que nos foi criado e que 

foi criado ao País, sem que previamente te-

nhamos sido auscultados sobre o eventual 

interesse em ajudarmos a encontrar uma 

qualquer outra solução. Deste modo, fomos 

inesperadamente confrontados com a criação 

de uma outra Ordem na área da Engenharia, 

proveniente de um espaço que até aí estava 

confinado a um determinado nível de habi-

litações e que presentemente tem um Esta-

tuto basicamente igual ao nosso e pode ad-

mitir os detentores dos mesmos graus aca-

démicos. Assim, foi criado o que alguns in-

titulam de um problema, mas não lhe atri-

buímos tal importância. De início, a outra 

Ordem teve uma postura beligerante, cuja 

litigância ainda perdura nos tribunais, embora 

nunca lhe tenha sido reconhecida qualquer 

razão na causa que defendia, pois pretendia 

ter o exclusivo da admissão de licenciados 

pré-Bolonha, de ciclo curto de três anos, ou 

seja, com a formação tradicional que regu-

lava. Esta postura deixou marcas.

Os engenheiros resolvem problemas. Qual 

a solução?

A primeira solução, que é lógica, mas que 

muitos não gostam de ouvir, é que a OE 

acolhe todos os que pretendam ser nossos 

Membros, desde que tenham condições para 

tal. Isso resolveria uma grande parte da 

questão, ficando apenas por resolver as si-

tuações remanescentes. É certo que para os 

engenheiros os problemas têm soluções, 

assim se queiram encontrar. Não sou pessoa 

que tenha a cabeça formatada para eternizar 

questões mal resolvidas, nem para posturas 

elitistas, mas também tenho um senso na-

tural para as questões melindrosas. Por outro 

lado, detenho suficiente conhecimento da 

Ordem e da profissão para saber quão difícil 

é resolver um problema desta natureza. 

Desde logo, porque a interlocução não é 

fácil e porque a abertura à ideia, por parte 

da maioria dos nossos Membros, também 

se reveste de muita sensibilidade. O Mundo 

evolui, as causas e as coisas evoluem e é 

natural que um dia seja encontrada uma 

saída, se tal for imperativo. Mas se não for 

encontrada, não será uma fatalidade. Na Eu-

ropa e no espaço da Lusofonia existem 

muitos mais países em que estes profissio-

nais têm associações profissionais distintas 

e outros em que estão juntos, embora dife-

renciados em relação às qualificações aca-

démicas e às competências para o exercício 

da profissão. A razão é que não se pode 

querer admitir que todos, à partida, possam 

fazer o mesmo. A cada qualificação e a cada 

competência profissional têm de corres-

ponder capacidades e atos específicos. Há, 

pois, que previamente interiorizar estes prin-

cípios, que são princípios de razoabilidade. 

Também não quero que perpasse a ideia de 

que as duas Ordens estão de costas viradas, 

porquanto a relação institucional e pessoal 

dos dirigentes sempre se pautou pela ele-

vação, postura de que a OE não abdicará, 

pelo menos no meu mandato.  
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