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EDITORIAL 

A assinatura do Termo de Reciprocidade 

para a mobilidade de engenheiros entre 

Brasil e Portugal 

 

Cara(o)s Colegas 

Conforme foi amplamente divulgado nos meios de 

comunicação social e no Portal da Ordem, no passado dia 29 

de setembro, em Brasília, foi finalmente assinado, entre o 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia do Brasil 

(CONFEA) e a Ordem de Engenheiros de Portugal (OE), um 

Termo de Reciprocidade que visa estimular e permitir a 

mobilidade de engenheiros entre Brasil e Portugal, baseado 

no princípio de reciprocidade consagrado no Artigo 12 do Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a República 

Portuguesa que, no essencial, já reconhecia que os brasileiros em Portugal e os 

portugueses no Brasil, beneficiários do estatuto de igualdade, gozarão dos mesmos 

direitos e estarão sujeitos aos mesmos deveres dos nacionais desses Estados. 

Na verdade, será bom recordar, os engenheiros brasileiros, até determinada altura, nunca 

tiveram qualquer dificuldade em inscrever-se na OE, porquanto a nossa atitude e postura 

foi sempre de ampla abertura, sobretudo entre os anos 80 e o início deste século, período 

a que correspondeu um forte investimento no mercado das obras públicas em Portugal, 

grande parte delas executadas por empresas brasileiras, que entretanto se tinham 

instalado em Portugal, utilizando, conforme as conveniências, o nome original ou o das 

empresas nacionais que adquiriram para esse efeito.  

Que me recorde, até porque tive bastante contacto com muitos desses profissionais, daí 

nunca resultou qualquer atrito ou indevido tratamento entre as partes, antes pelo contrário, 

já que o relacionamento quotidiano foi sempre pautado pela natural hospitalidade e 

amizade com que acolhemos outros povos e os profissionais de Engenharia de outros 

países, sendo que, no caso vertente, os laços históricos comuns e a língua portuguesa 

que nos unem mais reforçaram a nossa habitual atitude. 

No entanto, como todos sabemos, quando o movimento foi inverso, ou seja, quando os 

engenheiros portugueses pretenderam, ou melhor, foram forçados a ir procurar trabalho 

noutras paragens, entre as quais o Brasil, neste caso o tratamento já não foi recíproco. 

Na verdade, não foi, nem podia ter sido, porque naquele país existem especificidades que 

a muitos de nós custam compreender, mas que temos de aceitar por razões de soberania. 

Desde logo existe uma razão básica que obrigava à prévia obtenção de uma equivalência 

numa universidade local dos cursos de engenharia lecionados em Portugal, o que tinha de 

ser feito individualmente por cada interessado e que se tornava num verdadeiro calvário 
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para muitos dos nossos colegas. Tanto quanto sabemos, contam-se pelos dedos das 

mãos os que conseguiram chegar ao fim desse moroso e tortuoso processo e puderam ser 

admitidos nas associações profissionais do Brasil, no sistema CREA/CONFEA. 

As iniciativas políticas que foram tomadas para que pudesse ter sido encontrada uma 

solução ágil e facilitadora, também acabaram por ficar condicionadas por esta exigência do 

reconhecimento das habilitações académicas dos nossos membros. 

Paritariamente, a partir 

dessa altura, e uma vez 

que maioria dos 

processos de pedidos de 

admissão na OE de 

profissionais brasileiros 

de engenharia dão 

entrada na Região Sul, fui 

levado a colocar a 

questão à apreciação do 

Conselho Diretivo 

Nacional, tendo proposto 

um tratamento recíproco, o que foi aprovado, pelo que há vários anos nenhum engenheiro 

brasileiro viu ser viabilizada a sua inscrição direta na nossa Ordem, passando também a 

ser condição que obtivesse o reconhecimento do seu curso por uma universidade 

portuguesa. 

Felizmente que recentemente houve um novo entendimento do CONFEA em relação à 

mobilidade dos engenheiros brasileiros e portugueses, tendo sido possível acertar o 

clausulado e assinar o Termo de Reciprocidade atrás referido, que passa a fixar as 

condições para a admissão de profissionais engenheiros registrados no Sistema 

Confea/Crea na Ordem dos Engenheiros de Portugal e para o registro de profissionais 

engenheiros admitidos na Ordem dos Engenheiros de Portugal no Sistema Confea/Crea, 

sem quaisquer outras exigências que não seja o facto de estarem inscritos nas respetivas 

associações profissionais dos seus países. 

No nosso caso, este novo quadro de reciprocidade aplica-se apenas aos profissionais 

graduados que cursaram, no mínimo, cinco anos de estudos em Portugal. Há ainda que 

ajustar, consensualmente, dentro do prazo máximo de 180 dias, a documentação 

comprobatória de habilitação a ser apresentada pelos engenheiros para o exercício da 

atividade profissional em cada um dos países, o que certamente ocorrerá a breve prazo, 

sendo que, no imediato e a título experimental pelo período de um ano, abarcará, no 

máximo, quinhentos profissionais para cada uma das partes. 

Estando à vista uma solução de entendimento em que as partes se revêem e que plasma 

o que sempre foi defendido pela Ordem dos Engenheiros, é minha obrigação referir a 

forma insistente com que o Conselho Diretivo Nacional sempre seguiu este assunto, nunca 

desistindo dos objetivos dos nossos membros e que também se tornaram a nossa causa e 

onde o nosso Bastonário teve um papel de relevo que muito justamente tenho de referir. 
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É caso para dizer que a perseverança encurtou a distância e ajudou a estreitar os laços 

que unem a engenharia dos dois países. 

Ficámos, assim, mais próximos e coesos. 

 

 

Com a habitual estima, envio um abraço 

 

Carlos Mineiro Aires 

Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul 


