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PrcsidênÌe da Comìsão dè obras Públkas,
ÌÉnsponês ê c.mu.icaçõe3

a$unto: Revlsãô do5 lst.tutos da aNEr. P.dtdo dê âldiênrìã

Na sequên.ia da ãprovação nâ gênerãlidade peà Assêmbtêiã da iepúb[ca, no passado dia
21 de lãneiro dâ revisãÒ dos estatutos e attê6ção da dênómtnação Darâ Ordem dÕs
Engênhenôs Ìécnicos, venho solicitar, eh .ome do Consetho Drectivo Nacionat, Ìunto dê
vossa Er,i, uma audiênciâ parã qpor alguhas das razões, de intêre$e públtco, que
justiÍcaD a necssidàde da revlsão dos nossôs estâiuÌos.

Exktem hoje 16s7 licênciados em êncenha.ia pórBÒtônha a exercer â pronssão de
Ensenheiro Técnlco quê poderão ícâr ihpedidos de exercer tesãtõente a suâ prôfissão sê
es1â rêvkãÕ não sè€onsuúâr, pãrã ãlém de huÌros outros não podêteh sêraceites,

cufrprê sãlientãr que a decìsão dê GsÈtàr estes dìptÕmadÕs na ANE só reve presente o
impêÌãtivo nacionàlde possibilitâÍ quelovens licenciados com o rq.icÌo de ErÊenharia, com
íoÌmação académicã ãdêquada e finãnciadã peto estado porÌusuês, pudessem acêder
legahêntê no mundo do Íâbâlhq na sequêncÌa das lesítimas erpecrãrivãs que etês e ruâs
rãmílìastlnhán ao ãponar nunâ formação supenor. A ordem dos Engenheiros s€mpre se
recusou a acolhê los no 5er seio, âfrhãndo que o desehpenho dos actos dê enÊenha a
devêriã estãf res€ryado pârâíormãçõès intcìâìsde 300 EcrS - 2,e cicto póyBoto.ha.

Aalteraçãodã denonjnâção, poÌ nuito que âtsuns queÍam fa2er Úer o cont.ário, mats não
é do quê a ãssunção !úbllcâ de umã realidâde que já êxhte desde 1999. Dê íacro, desde
SetembÍo dê 1999, a ANEÌ é uná assciação públicâ/ com todas as prêíoeãtivãs dê uma
oÍdem proÍssio.ã]. 5ó não tinhâ a d€sjsnãção dê ordem, o que causou, âo tonso de5Ìe
tempo, inúnerãs contusões, m66o quândo rivêmos que conrãcrãÌ óraanishos
sovèrnamentâis que, pura e simplêsm€nte, dês@nheciâm á êxìstênciã e as âÌribujçôês dã
ANEI, delegãdat pelo próprio Esrado.



As alterações @nstantês do projêcto dê rev'sãô êstâluìárla que a Assembleia da Repúbli€ já
apÌdou, na 8€neralidadê e por unãnimidâdê, vêh Ìrazer normâlldade e reconheciôênto
pêlo papêl deÌegâdo que a ANËT possuie não pod€m ser entendidâs como uma acção que
vìse diminuirou minoÉró pâpelsemelhante queo!Ías instituiçõês púbìicâs possuèn.

Infelizrente pãrâ PortuÊãl e paÍâ a engenhâna portueuesa, alsuns oão entendêm quê os
Engenheìros Ìé.nicos são umã rèãlidãdê in6ntornável ê unâ proÍssão autónoma, p€lo
menos desde 1967 (ou sêja, há quãsê 4s anos), com à publcaçãodo Dêdeto 47723 de 20
de Mãio, quê r€vogou o Dedeto n.s 25948 de 16 de Outubro. Dê fãcto, akãvés dese
diploma lêEal, deìxou de ser obrisãtório que um ensenhêiro tivêsse que visar05 pDlectos
€laborãdos por Engenhêiós Iécnìcos (à épocâ d4lgnados Agentes Técnicos de Ensenhãriâ).
Essa âutonomlâ velo a ser reforçada em 1973, aquandodã ê.trâdâ eí vìÊór do DecÍêio n,!
73173, de 28 de Fevereto, sendo recêntêmênteconfinâda ê, nâis uma !e2, reforçadã pela
Lei n,s 3t2009, de3dêrulho, e pela Portânâ n,q É7912009, de 30 de ourubro.

os nesôos quê vêm, aaoE, tentar pôÍ em causa â ãutonomiâ dâ pronsão de Engênheiro
Técnico, são 05 que, ioniementê, a reconheceú, noneadamente, quando paiticipam èm
dilerertês comÌsões de trâbâlho pârâ Íiâção e/o! a@mpanhamento de diterentês
diplôúãs reguiâdôres dâ acÍvldade de engenharìa, em paridade com ã ÁNET, ê quando
lornam .om â ANEr o comit€ portu8uês dâ FEÂN| {Féderâção Eurcpela das A$o.iações
NâcionâG de Ëncenhelros) que representa ao níveleuropeutodã a encenharìâ ponúguesa.

aljás, êstê a|gunênto Íãlacioso vem acompanhado de outros bem mais aÍav€s. a sêr
vêrdâdè qle a âctualDirecçâo da OÌdem dos ElgenheiÌÕs ãnrmou, que se íosse âpdâda á
alieração do Decrdo-Lei n.e 349/99 e a redênominação da aNEÌ pârá ordem dos
Engenhêirôs ÌécnÌcot *riá pona eô causã a segurança dos edifrcios. Estã anrmãção é
36tuita, ab5uÍda e tem objêdìvos pouco clãros. A dÌâção dê úma sensação de InseguEnça
na população, com ãnÍnações fãhas ê âlarmistas é um âcto ilegitimo e indigno de uúa
ordem prcnsionaljá quê, no lihite, pode @locarem causa a connança pública.

Êm lo3o está, neste momenio, o íra.asso dã rêformã do ensino supenor - o designado
Pmcesa de Bolonha. Étëcl.irà6e.te, a ANÊÌ têú !ìndo ao lônBo dos ãnos ã lutãr paÉ qu€ o
1c .iclo sêja habilitante para o êxercício dâ pÌonssão, confotnê estìpllâdo na Lêi n,s
3V2009. a oç ao invés, rudÒ têm feito pârâ qle as lnlversidades e politécnicos rêtirem dos
pÌimenôs ciclos âs unidâdês cur.i.uÌaresfundamentais pa6 o êxeÍcició dã proÍiss5o- Em joep
ená, igualnenie, a entfada de milhares de jovens no meÍcâdo deÍâbâlho,

Uma ouiE id€iâ que â o.den do5 Engênh€lrôs têÕ Ìentado fâzêr passar, diz respeÌto a um
âleeãdo làcilitìsmo com que ã ÂNEÍ pêrmite o a.essó âo desempenho dos àcÌos d€
engenhâria por pârtê dos seus hêmbros, A ÀNET implemenÌou há mlito tempo um
.onjunto dê âcções no sêntido de regular eí€ctivamênÌê a pronssão, dêsisnãdãmenÌê:

a) Criôu, no Íegisto individual dos seus membror quâìs ôs âdos qúe elês enão
hâbìjitadosiiédlìrâi),'i':-r' :': 
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b) criou uma d€clãÉçãÕ êspecíficâ pãrã cãda acÌo de engênhãria resulado, coú una
vìnhêrã numerãdãj

.) lmplementou !n slíema de valldação dê declarações, afãvés da criaç5o de um
sist€ma ìnlormático úni@ em portugãl ão nívêi dâs Ordêns PronssÌonais, quê vêó
permitlràs entidâdes âceitado.ãs venncar, no nosso sltlo nâ Internet, o acto p.E qre
ela sê destÌna e ã ouem DèÉên.e.

Na aNEluma declaraçãosó é eállda paÍa un ê um só acìo espêcÍÍco.

Párá âlém dlsto, será bom consultâr o ítlo da ANEÌ nâ intemet íM,ãnet,ot no men{
Dêda6çõ€s e quadro de DslaÍãções) paÊ veritÌcar quai5 as condiçõer exlgida5 ao5 seus
membros paE o dèsêrpenho dê âcìos de haìorcoúplêridadê,
Para actos re3ulados nais complêxos, enboÉ a Po.taria 1379/2009, de 30 de Outubro,
ap.nas rcfirc tenpo de etpeiêhcio proltrslordl, á ANEI, cons.ìênte do seu pâpêl rêÊúládor e
da nàior exìgênciã quê o desempenho destês ãctos rêquêrêm, êxige, tambémr quê Õs
membros, que pretendem rêalizartaìs âcÌos, @mproven po$un outros ghus á.adénìc6

Não.., Áo invés, de nôvo, a ANE cumpre a sua obrigação.

AgoÉ, devemo-nos qúestlonâr,., Será que â ord€m dos Engênhenos, tão pleoclpâdâ6m â
sêeuÍança, cunp*am a sua obrigação? serão elas capazes de a$eglrar que os actos de
eqênhãriã prãticãdos peÌÕr seus mêmbros, são pratÌcados por quem €stá habilitado paE o

Pãrâ expósição d8 râzões pelás quâis a ANEÌ ãdvogã a necêssidade d€ alteração dos seus
Estatutos e esclarecimento de eventuals dúvldas, solicitamos qle V. Exâ, se dlgne receber
nos em ãudiênciã, mm ã urgência possível.

Com 05 mêlhores cumprimertos,
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