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Independentemente da progressão profissio-
nal de cada um de nós, da formação ao lon-
go da vida que íamos realizando, a legislação 
vigente, à altura, inibia-nos da prática destes 
atos e as carreiras profissionais de algumas 
empresas e do próprio estado colocavam-
-nos espartilhos dos quais só nos podería-
mos libertar através da obtenção de novos 
graus académicos. Aliás, devemos reconhe-
cer que muitos dos Engenheiros Técnicos, e 
mesmo as próprias entidades empregadoras, 
não assumiam este título profissional optan-
do, muitas vezes, pelo título profissional de 
engenheiro como forma de ultrapassar este 
estigma social.

Como se sabe, por esta altura, as formações 
superiores iniciais que davam acesso às pro-
fissões de Engenheiro Técnico e Engenheiro 

QUERER E SABER SER 
ENGENHEIRO TÉCNICO
Durante largos anos (os primeiros registos datam de 1852) a profissão 
de Engenheiro Técnico, com todas as designações precedentes, era 
considerada socialmente como a de um profissional de engenharia de 
segunda fila, considerando-se mesmo que estes profissionais não pos-
suíam os conhecimentos e as competências para o desempenho cabal 
de atos de engenharia de maior complexidade. 

eram diferentes e lecionadas por subsiste-
mas de ensino diferentes. Diziam os nossos 
delatores (e continuam alguns a dizer, agar-
rados ao passado) que o perfil de formação 
era/é diferente, não podendo um diplomado 
num curso com a duração de três anos ter 
o mesmo desempenho profissional que um 
diplomado de cinco anos. Esqueciam-se, en-
tão, e continuam a esquecer-se, que o pro-
cesso de aprendizagem é contínuo e que ao 
longo da vida profissional todos vamos evo-
luindo nos nossos conhecimentos, capacida-
des e competências, sendo normal que par-
tindo de patamares diferentes se atinjam, ao 
fim de alguns anos, níveis de desempenho 
profissional semelhantes ou até superiores.

Ciente desta verdade insofismável, durante os 
mais de 160 anos da vida da nossa classe, as-
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sistiu-se ao empenho de gerações de colegas 
- organizados em associações, imbuídos de 
uma enorme resiliência, de anseio por justiça 
e de forte motivação - na luta pela criação de 
uma associação pública que os representasse 
e regulasse o seu exercício profissional, uma 
vez que associação pública que representava 
os Engenheiros recusava liminarmente acei-
tá-los nas suas fileiras, assumindo uma pos-
tura fortemente corporativista. Pretendiam, 
também, criar as condições que abolissem os 
espartilhos administrativos, permitindo aos 
Engenheiros Técnicos, função da sua expe-
riência e valorização profissionais, o desem-
penho de atos de maior relevância dentro da 
fileira da engenharia. É desta altura o lema 
“Orgulho em querer e saber ser Engenheiro 
Técnico”. Concomitantemente, fruto do tra-
balho diário, da qualidade reconhecida dos 
projetos e das obras que dirigiam, os Enge-
nheiros Técnicos iam impondo-se no merca-
do granjeando prestígio crescente.

Apesar das pequenas conquistas que se iam 
alcançando ao longo dos anos, como seja a 
entrada como membro de pleno direito na 
Fédération Européen des Associations Natio-
nal de Ingénieurs, integrando o seu Comité 
Nacional, foi em 1999 que todo este empe-
nho começou a colher, realmente, frutos sig-
nificativos. Primeiro com a publicação da Lei 
38/99, de 26 de maio, que concedia autori-
zação ao governo para dotar os Engenheiros 
Técnicos portugueses com uma associação 
profissional de natureza pública e, depois, 
com a publicação do Decreto-Lei 349/99, de 
2 de setembro, que criava a Associação Na-
cional dos Engenheiros Técnicos. Esta asso-
ciação tinha todas as prorrogativas de uma 
ordem profissional mas não tinha, ainda, 
esta designação. Foi, igualmente, neste ano 
que Portugal decidiu aderir ao Espaço Euro-
peu de Ensino Superior, tendo sido assinado 
em 19 de junho a “Declaração de Bolonha” 
que trouxe alterações muito significativas 
à organização do ensino superior e, conse-
quentemente, mudanças na regulação das
profissões.

Em 2005 e 2006 é publicado um acervo legis-
lativo que visava a implementação em Por-
tugal do acordo sobre o Espaço Europeu de 
Ensino Superior. Deste acervo destacam-se 
pela sua importância:
›   a Lei 49/2005, de 30 de agosto, que alterou 

e republicou a Lei de Bases do Sistema Edu-
cativo;

›   o Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março que-
regulamentou estas alterações.

Com estas alterações, apesar do lobby, de 
algumas escolas universitárias de enge-
nharia e de outras organizações de classe, 
ter influenciado o governo no sentido de 
permitir a criação de cursos de mestrado 
integrado para a formação de profissionais 
de engenharia - não indo totalmente de en-
contro ao enunciado na Diretiva 2005/36/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 7 
de setembro, que apontava formações mais 
longas apenas para médicos, enfermeiros, 
dentistas, veterinários, parteiras, farmacêu-
ticos e arquitetos - a formação destes pro-
fissionais generalizou-se em cursos com a 
duração de três anos, quer no subsistema 
universitário, quer no politécnico, resistindo 
apenas as escolas integradas nas universi-
dades mais conservadoras.

Durante este período, a Associação Nacional 
dos Engenheiros Técnicos promoveu e orga-
nizou por todo o país debates com as escolas, 
procurando refletir com elas as alterações 
introduzidas pelo Espaço Europeu de Ensino 
Superior, sobretudo, nos cursos de engenha-
ria. Foi durante este período que a ANET pu-
blicou o caderno “Processo de Bolonha e as 
suas implicações para a engenharia – o caso 
dos Engenheiros Técnicos” que integrava a 
descrição detalhada dos atos de engenharia 
das dez especialidades existentes na altura. 
Este documento serviu de base à justificação 
da restruturação curricular que se impunha, 
dos cursos de engenharia de várias escolas.

Em 2009, o espartilho administrativo impos-
to, durante tantos anos, pelo Decreto 73/73, 
de 28 de fevereiro, tinha o seu óbito. A pu-
blicação da Lei 31/2009, de 3 de julho, que 
aprovava o regime jurídico que estabelecia a 
qualificação profissional exigível aos técnicos 
responsáveis pela elaboração e subscrição de 
projetos, pela fiscalização e direção de obra 
não sujeita a legislação especial, revoga final-
mente este decreto. Em 30 de outubro é pu-
blicada a Portaria 1379/2009 que regulamen-
ta as qualificações profissionais específicas 
mínimas exigíveis, previstas na Lei 31/2009.

Com esta nova legislação os Engenheiros 
Técnicos conquistaram, definitivamente, o 
acesso a atos de engenharia de maior com-
plexidade, ficando-lhes apenas vedado o 
acesso à elaboração de projetos muito pouco 
relevantes em termos de oportunidade de 
trabalho. A figura 1 representa uma compa-
ração da distribuição dos atos profissionais, 
imposta por esta lei, para as profissões da fi-
leira de engenharia.

Foi em 2005 que a ANET pu-
blicou o caderno “Processo de 
Bolonha e as suas implicações 
para a engenharia – o caso dos 
Engenheiros Técnicos” que 
integrava a descrição detalha-
da dos atos de engenharia das 
dez especialidades existentes 
na altura. Este documento 
serviu de base à justificação da 
restruturação curricular que se 
impunha, dos cursos de enge-
nharia de várias escolas.
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Em 2011 os Engenheiros Técnicos veem fi-
nalmente reconhecido o direito de serem 
representados por uma ordem profissional 
com a publicação da Lei 47/2011, de 27 de 
janeiro, que cria a Ordem dos Engenheiros 
Técnicos e altera o Decreto-Lei 349/99 de 2 
de setembro.

Em 2015 alcançou-se, finalmente, a pari-
dade entre as duas profissões - Engenheiro 
Técnico e Engenheiro com a publicação:
›  da Lei 40/2015, de 1 de junho, que esta-

belece a qualificação profissional exigível 
aos técnicos responsáveis pela elaboração 
e subscrição de projetos, coordenação de 
projetos, direção de obra pública ou parti-
cular, condução da execução dos trabalhos 
das diferentes especialidades nas obras 
particulares de classe 6 ou superior e de di-
reção de fiscalização de obras públicas ou 
particulares, procedendo à primeira altera-
ção à Lei n.º 31/2009, de 3 de julho;

›  da Lei 41/2015, de 3 de junho, que estabe-
lece o regime jurídico aplicável ao exercício 
da atividade da construção, em conformi-
dade com o estabelecido no Decreto-Lei 
n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs 
a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro 
de 2006, relativa aos serviços no mercado 
interno;

›  da alteração aos estatutos da Ordem dos 
Engenheiros, Lei 123/2015 de 2 de setem-
bro;

›  da alteração aos estatutos da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos, Lei 157/2015, de 17 
de Setembro.

Este conjunto de diplomas permite aos novos 
diplomados de um curso de engenharia de pri-
meiro, segundo ou terceiro ciclos, optarem por 
uma das profissões e associarem-se numa das 
ordens, sendo os atos que estão habilitados a 
realizar, salvaguardando diferenças de tempo 
de experiência profissional, os mesmos.

Para os diplomados com graus académicos 
obtidos antes da implementação do Espaço 
Europeu de Ensino Superior, a Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos continua a ter o exclusivo da 
representação dos bacharéis, assistindo-se hoje 
à inscrição na nossa ordem de diplomados com 
o grau de licenciado obtido em cursos de cinco 
anos. Ilustra-se na figura 2 a representatividade 
das duas ordens, com total cobertura de todos 
os atos profissionais regulados.

Aqueles que julgavam que a paridade entre 
as duas ordens representantes de profissio-
nais de engenharia nos era desfavorável, 
equivocaram-se. Ao nível do relacionamento 
com entidades terceiras, a Ordem dos Enge-
nheiros Técnicos tem vindo a granjear im-
portância crescente no panorama nacional, 
afirmando-se, definitivamente, como uma 
parceira institucional dos órgãos nacionais 
para tudo o que diga respeito à atividade 
profissional de engenharia. Por outro lado, 
o número de diplomados dos cursos de en-
genharia que escolhem a profissão de Enge-
nheiro Técnico tem ultrapassado as nossas 
melhores expectativas.

Aguardamos, agora, a resposta ao pedido de 
adesão ao Conselho Nacional das Ordens 
Profissionais (CNOP), tendo já recebido men-
sagens de apoio de outras ordens à nossa 
pretensão.

Tudo isto foi conseguido com persistência, 
organização, empenho e, sobretudo, com 
competência e conhecimento profissionais, 

figura 1: Comparação entre a distribuição dos 
atos profissionais da fileira de engenharia 
pelas quatro profissões – Lei 31/2009

Atos Profissionais dos Arquitetos

At
os

 Pr
ofi

ss
io

na
is 

do
s E

ng
en

he
iro

s T
éc

ni
co

s

At
os

 P
ro

fis
sio

na
is 

do
s E

ng
en

he
iro

s

At
os

 P
ro

fis
sio

na
is 

do
s A

TA
E

Fileira de Engenharia e de Arquitetura



 opinião 

ABR’17 • ENGenharia

tendo como resultado uma forte afirmação 
da nossa classe na sociedade civil onde nos 
integramos. Mas será que temos consciência 
de quão longe conseguimos ir nesta afirma-
ção? Será que temos consciência de como 
se encontra valorizada a profissão de Enge-
nheiro Técnico e do peso que este título pro-
fissional já possui hoje na nossa sociedade?
A Ordem dos Engenheiros Técnicos, enquan-
to instituição, continua com toda a sua pró-
-atividade, empenhada em contribuir com 
iniciativas de solução para os problemas 
prementes que afetam a engenharia. São 
disto exemplo as nossas recentes propostas 
sobre o Risco Sísmico associado à reabilita-
ção de edifícios, sobre o Levantamento Ca-
dastral dos Prédios Rústicos como forma de 
minorar os efeitos dos incêndios de verão, e 
sobre a melhoria das condições de trabalho 
na área da construção civil com intuito de 
reduzir drasticamente, ou mesmo evitar, os 
acidentes. Todas estas propostas têm recebi-
do bom acolhimento por parte das entidades 
estatais. Mas será que esta postura institu-
cional é reproduzida por cada um de nós no 
quotidiano da nossa intervenção?

No passado escolhia-se a profissão de Enge-
nheiro Técnico, por obrigação, por ser a alter-
nativa possível para o acesso ao desempenho 
de alguns atos de engenharia regulados. Hoje 
opta-se pela profissão de Engenheiro Técni-
co para poder desempenhar de forma legal 
todos os atos de engenharia regulados. Esta 
diferença espelha o quanto a classe profissio-
nal se afirmou durante os últimos anos:
›  Ser Engenheiro Técnico não é mais ser um 

profissional de segunda fila, mas sim um 
profissional de engenharia com acesso à 
plenitude dos atos regulados;

›  Ser Engenheiro Técnico é hoje reconhecido 
como sinónimo de conhecimento, de com-
petência e de exigência;

›  Ser Engenheiro Técnico é ser herdeiro de 

um espírito inovador, de uma postura de 
insatisfação que nos leva à busca incessan-
te de novos métodos e soluções, de um sa-
ber-fazer bem à primeira.

Afirmarmo-nos hoje como Engenheiros 
Técnicos é projetar no presente e no fu-
turo a profissão autónoma que os nossos 
governantes (as três últimas legislaturas) 
quiseram reconhecer e diferenciarmo-nos 
de forma positiva das outras profissões que 
connosco competem no mercado da enge-
nharia, assumindo a responsabilidade pelo 
nosso próprio caminho.

Impõe-se que cada um de nós reflita sobre 
este percurso, sobre a dimensão e o reconhe-
cimento da nossa classe e encontre em si 
mesmo a razão de ter Orgulho em Querer e 
Saber Ser Engenheiro Técnico.

Exige-se que cada um de nós assuma um 
papel ativo na projeção da nossa classe, 
dialogando com estudantes, recém-diploma-
dos e colegas da outra ordem, apresentando 
as nossas diferenças, as nossas propostas, a 
nosso espírito jovem e ousado, o nosso di-
namismo, a nossa postura não corporativa, 
a evolução tecnológica das nossas platafor-
mas, para fazermos da classe dos Engenhei-
ros Técnicos a maior representante de pro-
fissionais de engenharia em Portugal. Só isto 
permitirá honrar, com dignidade, a memória 
de todos os nossos colegas que estiveram na 
génese de todo este percurso e dar visibilida-
de, sem complexos, à obra que durante 160 
anos todos temos, anonimamente, vindo a 
construir. n
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figura 2: Representatividade das Ordens dos 
Engenheiros Técnicos e dos Engenheiros


