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Numa
altura em que era

grande a necessidade de

obras que melhorassem as

condições de vida e a segurança
das populações e de empreendi-
mentos que permitissem o desen-

volvimento económico, os enge-
nheiros tinham um papel essen-
cial. Eram eles que ocupavam o

vértice da pirâmide produtiva,
concebendo, planeando e dirigin-
do as grandes realizações que
transformaram o país, desde a re-
construção de Lisboa após o sis-

mo de 1755, até às grandes obras

públicas e empreendimentos in-
dustriais dos anos quarenta e cin-

quenta do século passado. Entre
eles e os operários que labutavam
nas frentes de trabalho, um dos es-

calões hierárquicos intermédios,
logo abaixo dos engenheiros, eram
os condutores de obra pública, pro-
fissionais de engenharia orienta-
dos sobretudo para a prática, que,
em meados do século XIX, começa-
vam a sair dos recém-criados insti-

tutos industriais. Por essa mesma
altura, na esteira da autonomiza-

ção da engenharia civil em relação
à engenharia militar, surgiu a As-

sociação dos Engenheiros Civis

Portugueses, (AECP). Os conduto-

res de obra, que tinham começado
a reivindicar o título prestigioso de

'Engenheiro auxiliar' mas que não

eram aceites pela AECP, constituí-

ram, alguns anos depois, a Asso-

ciação de Condutores de Obras Pú-

blicas (ACOP). São estas as duas
entidades cuja paternidade é in-
vocada pelas duas ordens de en-

genheiros que hoje existem.

A s duas associações profissio-
/Anais envolveram-se, de início,
numa inglória disputa sobre o uso
do título de Engenheiro, que atin-

giu o paroxismo quando, em 1924,

a designação 'Condutor de Obras
Públicas' foi oficialmente substi-
tuída pela de 'Engenheiro auxi-
liar'. Porém, logo a seguir ao gol-

pe militar do 28 de maio, um de-

creto do governo pôs fim à

quezília, estabelecendo que o tí-
tulo de 'Engenheiro' passava a ser
exclusivo dos diplomados pelas
escolas de ensino superior, ao

tempo apenas o Instituto Superior
Técnico (IST) e a recém-criada Fa-

culdade de Engenharia da Univer-
sidade do Porto (FEUP). De acor-
do com o mesmo decreto, os diplo-
mados por qualquer curso de
ensino técnico industrial médio

passavam a ser designados por
'Agentes técnicos de engenharia'.

Até à década de 70 coexistiram,
com claras vantagens, no apare-
lho do Estado, nos gabinetes de

projeto, nas obras e nas empresas,
as duas categorias de profissio-
nais de engenharia: os engenhei-
ros e os agentes técnicos: Os pri-
meiros mais dotados para lida-
rem com problemas de elevada
complexidade e vocacionados

para a conceção, os segundos
mais voltados para a aplicação
prática e as operações no terreno.

(~\ 25 de abril traz finalmente aos

diplomados pelos
institutos industriais o direito ao

almejado título de Engenheiro,

mais precisamente, 'Engenheiro
técnico'. Pela mesma altura, esta
classe vê-se envolvida numa dinâ-
mica de convergência de competên-
cias e de equiparação com os 'anti-

gos' engenheiros. Os institutos in-
dustriais de Lisboa e do Porto são

transformados em institutos supe-
riores de engenharia e passam a
conferir o grau de licenciado. A par-
tir de 1988, os cursos de engenharia
proliferam, em resultado da apro-
vação da Lei de Autonomia das

Universidades, aumentando o

'alvo' de potenciais membros das

associações profissionais de enge-
nheiros e de engenheiros técnicos.

Os segundos organizam-se, a par-
tir de 1999, na Associação Nacional
dos Engenheiros Técnicos (ANET),
entidade que, em 2011, se transfor-

ma na Ordem dos Engenheiros
Técnicos (OET).

Entretanto,
quando os efeitos

da reforma de Bolonha se fa-
zem sentir nas universidades, a OE
toma a posição correta, defendendo

os cinco anos como a duração ade-

quada dos cursos de engenharia,
não obstante as instituições de en-
sino superior oficialmente reconhe-
cidas oferecerem já, só para a espe-
cialidade deengenharia civil, várias
dezenas de cursos, na sua maioria
licenciaturas de três anos.

Infelizmente, porém, esta orien-

tação não foi mantida pela OE, que
decidiu posteriormente abrir as

portas aos novos licenciados. Con-

jugada com a dinâmica de equipa-
ração promovida pela liderança
dos engenheiros técnicos, as duas



associações profissionais entra-
ram novamente em rota de colisão.

A Ordem dos
Engenheiros tomou
a posição correta,
defendendo os cinco
anos como a duração
adequada dos cursos
de engenharia


