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Por envolver um conjunto de téc-
nicas e métodos onde o conheci-
mento é aplicado na planificação, 
criação e manutenção de estrutu-
ras, máquinas e sistemas para be-
nefício do ser humano, “a enge-
nharia é a ponte entre a Ciência e a 
Sociedade”, destaca Miguel Bran-
co, presidente do Conselho Direc-
tivo da Região Madeira da Ordem 
dos Engenheiros. 

Constituída em 1986, a Secção 
Regional conta actualmente com 
mais de milhar de engenheiros ins-
critos, sendo que a Ordem dos En-
genheiros em Portugal abrange 
perto de 56 mil profissionais nos 
diferentes ramos das engenharias. 

“Temos os cientistas que inven-
tam, mas são os engenheiros quem 
fazem”, acentua Miguel Branco, 
engenheiro civil - ramo de hidráu-
lica. “É entre a Ciência e a Socieda-
de que nós lá estamos. Nós existi-
mos para fazer as coisas. Nós esta-
mos na base de todo o processo 
produtivo. A riqueza de um país é 
feita pela engenharia. Temos dou-
tores para fazer leis, médicos para 
tratar pessoas, mas a máquina do 
TAC foi feita por engenheiros, os 
químicos das análises clínicas fo-
ram preparados por engenheiros 
químicos… isto para dizer que a 
engenharia está em todas as áreas 
transversais da sociedade”, susten-
ta. 

No caso particular da Madeira, 

além de este ser um território que 
“dá aos engenheiros desafios mui-
to grandes”, não tem dúvidas em 
afirmar que “claramente a Madei-
ra foi feita por engenheiros antes 
de haver engenheiros”. Exemplo 
disso é a epopeia das levadas, os 
caminhos que rasgaram encostas e 
muitas outras construções antigas 
que provam que “toda essa evolu-
ção foi feita com actos de engenha-
ria antes de esse conceito existir e 
de estar regulado”, assinala.  

O isolamento e a resiliência do 
povo ilhéu, reforça “a vontade de 
combater neste território que é 
muito vertical e por isso instável, 
são desafios que nos colocam dia a 
dia naquilo que se chamam a ges-
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tão dos riscos”, destaca. 
“Vivemos num território que 

tem tanto de belo como de agreste. 
Somos um ponto do meio do 
Atlântico sujeito a fenómenos de 
precipitação intensa que de algu-
ma maneira expõe-nos a riscos na-
turais potencialmente perigosos”, 
sustenta o engenheiro que é qua-
dro do Governo no Serviço Regio-
nal de Protecção Civil. 

Assume com frontalidade que 
um dos grandes desafios que tam-
bém envolve a sua classe é “a miti-
gação daquilo que são as alterações 
climáticas. Mitigar os seus efeitos é 
um desafio para a engenharia, por-
que um engenheiro é um facilita-
dor”, garante. “Nós estamos aqui 
para de alguma maneira criar facili-
dade às pessoas e melhorar as con-
dições onde vivemos”, reforça. 
Considera por isso impossível con-
tornar a questão das alterações cli-
máticas. Por esta ser uma profissão 
onde se projecta e dirige trabalhos 
em múltiplas áreas, Miguel Branco 
assume o desafio: “À engenharia 
cabe claramente encontrar formas 
de mitigar os efeitos [das alterações 
climáticas] - já que não podemos ir 
contra - de forma a reduzir o im-
pacto que possam ter nas popula-
ções e nos seus bens”, concretiza.  

Sustenta por isso que “na enge-
nharia não há limites”, embora, res-
salva, há limites financeiros e técni-
cos que muitas vezes condicionam, 
ou dito por outras palavras, “exi-
gem redobrada ponderação naqui-
lo que se pretende e quer fazer”. 

ORDENS PROFISSIONAIS

Ainda assim aponta o exemplo 
da Região, nomeadamente ao nível 
das infra-estruturas, para concluir 
que “somos um bom laboratório de 
engenharia no país”. 

Recorde-se que está em curso a 
maior obra do país na actualidade, 
a ampliação do aproveitamento hi-
droelétrico da Calheta, sem esque-
cer outra grande obra de engenha-
ria que foi a ampliação do Aero-
porto da Madeira. Esta última, por 
ser a ‘porta de entrada’ na ilha, tem 
sido sujeita a constrangimentos 
impostos pelo vento. Pode a enge-
nharia ajudar a minimizar os cons-
trangimentos? “Sem dúvida que 
sim. Cabe à engenharia encontrar 
soluções e nós na Ordem estamos a 
construir uma opinião. Uma opi-
nião ouvindo pessoas directamen-
te envolvidas, como seja o Delega-
do Regional do IPMA sobre o regi-
me de ventos e também os pilotos”. 
Na opinião deste engenheiro “im-
porta perceber a que se deve esta 
alteração do regime de ventos. Se é 
cíclico ou se é uma tendência cres-
cente. Com base nisto temos que 
ouvir opiniões, que são díspares. 
Aquilo que me parece é que estes 
limites [impostos] com dezenas de 
anos, será que passado este tempo 
nós não temos um aeroporto dife-
rente, não temos comportamento 
das aeronaves diferente que de al-
guma maneira permita repensar, 
mantendo os padrões de seguran-
ça que é aquilo que nos preocupa a 
todos nós”, questiona. Reforça que 
“a engenharia não trabalha na sub-
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Miguel Branco é, desde 2019, o rosto da Ordem dos Engenheiros na Madeira.

REGIME DE EXCEPÇÃO PERMITE INTEGRAÇÃO DE LUSO VENEZOLANOS

Para “ajudar a contornar a difi-
culdade em se ajustar na sua área 
de trabalho” e assim facilitar a 
integração dos muitos engenhei-
ros lusodescendentes vindos da 
Venezuela nos últimos anos, a 
Ordem dos Engenheiros criou 
um mecanismo temporário que 

permite a entrada na Ordem de 
modo a poderem exercer a pro-
fissão em Portugal. 
“Por um período de três anos a 
Ordem dispensou a equivalência 
numa Universidade portuguesa 
desde que esteja inscrito numa 
associação de profissionais na 

Venezuela”. A medida “pontual” 
a vigorar até 2021 e apenas aces-
sível a quem tem nacionalidade 
portuguesa, já permitiu “resolver 
o problema” a mais de meia cen-
tena de engenheiros luso-vene-
zuelanos: 28 em 2018 e 30 em 
2019.

jectividade”, daí a importância em 
“construir uma opinião para no 
fundo encontrar dados objectivos 
para sustentar a decisão, que não 
cabe à engenharia mas à política. 
Que fique claro que nós não nos 
demitimos de dar opinião. Nós não 
fazemos é política. Apenas damos 
opinião de engenharia”, esclarece. 
De resto, conclui a opinião pessoal 
sobre a controversa questão da 
(in)operacionalidade do aeropor-
to, considerando que “há margem 
ou tolerância para repensarmos”.  

Sobre a Ordem que representa 
na Região, destaca o quão impor-
tante tem sido na regulação da pro-
fissão. 

“A Ordem existe para regular a 
profissão. Para transmitir os valo-
res éticos e deontológicos da nossa 
profissão e também para dar o títu-
lo de engenheiro. É importante 
que se diga que só somos enge-
nheiros se estivermos inscritos na 
Ordem. Quem acaba uma Licen-
ciatura é licenciado em engenharia 
ou mestre em engenharia, mas só 
passa a ser engenheiro quando ins-

crito na Ordem. O título de enge-
nheiro e a avaliação das competên-
cias de engenharia não são atribuí-
das pela Faculdade mas sim pela 
Ordem”, elucida. 

Ordem que também regula os 
autos de engenharia em função das 
especialidades, qualificações e 
grau de complexidade. 

“Não posso assinar, por exem-
plo, um projecto de um aeroporto. 
Não tenho a qualificação exigida 
para assinar o projecto ou dirigir a 
obra. Um projecto de aeroporto só 
é permitido ser assinado por um 
engenheiro especialista”, compara. 

A formação contínua também 
contribui para a valorização da 
profissão. 

“Sendo certo que a Universidade 
é o fim de uma vida académica, as 
Ordens Profissionais tem de ser o 
início de uma vida profissional, 
porque uma das razões da existên-
cia da Ordem é garantir a formação 
ao longo da vida” sublinha Miguel 
Branco. Também com esse propó-
sito a Região da Madeira possui 
uma sede invejável, resultado de 

  “[MADEIRA] DÁ AOS 
ENGENHEIROS 
DESAFIOS MUITO 
GRANDES. SOMOS UM 
BOM LABORATÓRIO”

tro da engenharia. Não temos si-
tuações de colegas desemprega-
dos”, afirma. 

O problema por vezes é o baixo 
salário oferecido a estes profissio-
nais. 

“Não consigo compreender 
como é que se continuam a pagar 
600 euros a pessoas que fizeram 
Mestrado, que investiram na sua 
formação para receber tão pouco”. 
Assegura que “quando há conheci-
mento desse tipo de ofertas de em-
prego, com salários que tocam o 
salário mínimo, nós reagimos e 
reagimos porque um engenheiro é 
alguém que é um repositório de 
ciência”, defende.
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129
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EVENTOS PRÓXIMOS

No próximo mês, em vésperas do 
20 de Fevereiro, haverá uma con-
ferência para debater se passada 
uma década da trágica aluvião “es-
tamos ou não mais seguros”.  
Em Março, o contributo da Ordem 
dos Engenheiros no âmbito das co-
memorações dos ‘600 Anos’ será 
uma exposição na UMa sobre ‘As 
plantas da primeira globalização’, 
da Faculdade de Ciências de Lis-
boa. 
Em Maio a eficiência hídrica esta-
rá em foco na ilha mais seca do ter-
ritório português, Porto Santo, 
nos dias 14 e 15, num “grande en-
contro de engenharia para falar 
sobre a água que é uma preocupa-
ção global”.

uma notável recuperação de uma 
antiga moradia. Acoplada ao edifí-
cio principal, que mantém a antiga 
traça arquitéctonica, uma ampla e 
moderna sala é frequentemente 
utilizada para ministrar sessões do 
programa formativo. 

A retoma económica trouxe no-
vas oportunidades de trabalho aos 
engenheiros, depois do período 
conturbado da crise ter forçado à 
emigração muitos destes profis-
sionais, “principalmente enge-
nheiros civis”. Agora a realidade 
no sector é outra.  

“Quando o país está a crescer, a 
engenharia também está a crescer, 
pelo que neste momento há prati-
camente um pleno emprego den-
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