
0 tempo em que
uns visavam o
trabalho dos outros
já passou há muito

A Ordem dos

Engenheiros Técnicos
rejeita a ideia de que as
ordens profissionais
não regulam
devidamente as

profissões
discordando assim de

um artigo de opinião
assinado pelo
presidente da Mesa da
Assembleia Geral do
GECoRPA A OET

mostra se contudo
disponível para a
constituição de uma
comissão técnica

independente para a
realização de acções de
verificação aleatória
dos projectos de
engenharia da
execução de obras
públicas da
coordenação de
projectos

Ricardo Batista

AOrdem dos Engenheiros Técnicos rejeita a ideia de que as or
dens profissionais não regulam
devidamente as profissões discor
dando assim de um artigo de opi
nião assinado pelo presidente da
Mesa da Assembleia Geral do GE

CoRPA no qual Vítor Cóias defendia
que o facilitismo actualmente rei
nante no licenciamento de obras de

reabilitação de edifícios pode reve
lar se mais gravoso do ponto de
vista da segurança de pessoas e
bens do que as irregularidades nos
atestados médicos Segundo aquele
responsável a exigência de qualifi
cação dos engenheiros que assinam
os termos de responsabilidade é
muito menor do que a dos médi
cos acrescentando que a existên
cia mesmo que por simples incúria
de imprecisões ou inverdades nas
declarações constantes dos termos
de responsabilidade assinados pelos
técnicos envolvidos em obras de rea

bilitação pode ocultar deficiências
graves e pôr em risco pessoas e bens
em particular nas regiões sísmicas
do País como é o caso de Lisboa e
do Algarve É tempo das duas Or

dens dos Engenheiros adoptarem
uma postura proactiva como fez a
Ordem dos Médicos aprofundarem
esta questão e promoverem audito
rias e acções preventivas em cola
boração com as principais
autarquias e os órgãos da adminis
tração central envolvidos acres
centa Vítor Cóias no Público

Postura proactiva
Em comunicado o bastonário da
Ordem dos Engenheiros Técnicos
assegura que ao contrário da
grande maioria das outras ordens
profissionais ou mesmo da sua
quase totalidade nos respectivos
âmbitos de actuação a OET tem
tido desde há muito uma postura
proactiva no combate à Engenharia
Ilícita e às assinaturas de favor

Augusto Ferreira Guedes sublinha
que a OET realiza anualmente um
efectivo trabalho de regulação do
exercício profissional através dos
mecanismos ao seu dispor para ve
rificar a exequibilidade do número
de actos de engenharia que um de
terminado engenheiro técnico rea

liza ao longo do tempo Sempre que
surge um alerta no sistema informá
tico da Ordem é desencadeada uma
acção de verificação da exequibili
dade da quantidade dos actos de en
genharia praticados pelo membro
em causa Guedes acrescenta que
a questão da dúvida sobre a quali
dade dos actos de engenharia pode
colocar se ao nível teórico e retórico
Todavia não é exequível o que está
subjacente à opinião do Eng Vítor
Cóias em matéria de verificação
pelo menos no que à Ordem dos En
genheiros Técnicos diz respeito das
declarações constantes dos termos
de responsabilidade dos respectivos
associados envolvidos em obras de
reabilitação 0 bastonário dos En
genheiros Técnicos garante que o
tempo em que uns visavam o tra
balho dos outros já passou há muito
tempo e o mundo de hoje pura e
simplesmente não se compadece
com essa metodologia

Comissão de
acompanhamento
Augusto Ferreira Guedes recorda

que desde Junho de 2015 está pre
vista a criação de uma Comissão de
Acompanhamento da aplicação do
diploma que estabelece a qualifica
ção profissional exigível aos técni
cos responsáveis pela elaboração e
subscrição de projectos coordena
ção de projectos direcção de obra
pública ou particular Nesse sen
tido já actuaram junto do ministé
rio do Planeamento manifestando
disponibilidade da OET para traba
lhar neste âmbito assim como para
trabalhar numa comissão técnica
independente que possa integrar
um conjunto de personalidades
com inequívoca competência téc
nica para a realização de acções
de verificação aleatória dos projec
tos de engenharia da execução de
obras públicas da coordenação de
projectos da coordenação de segu
rança em projecto e em obra entre
outras e que produza anualmente
um relatório público sobre a quali
dade dos actos de engenharia pra
ticados em Portugal Ou seja uma
espécie de observatório da enge
nharia¦
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