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Ενηµερώνουµε ότι το Σεπτέµβριο 2015 το Οµοσπονδιακό Συµβούλιο Μηχανικής και Αγρονοµίας
της Βραζιλίας (CONFEA) και ο Σύλλογος Μηχανικών Πορτογαλίας (OEP) συνήψαν συµφωνία
για την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων των µελών τους. Η συµφωνία
αφορά µηχανικούς µε σπουδές τουλάχιστον 3.600 ωρών στη Βραζιλία ή 5 χρόνων στην
Πορτογαλία, οι οποίοι πλέον µπορούν να εγγράφονται στο µητρώο της άλλης χώρας µέσα σε 30
ηµέρες, χωρίς εξετάσεις ή άλλη δοκιµασία και χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις, καταθέτοντας
βασικά µόνο δικαιολογητικά στον δικό τους επαγγελµατικό φορέα.
Η συµφωνία προβλέπει δοκιµαστική εφαρµογή για ένα χρόνο µε περιορισµό εγγραφής µέχρι 500
µηχανικών στο µητρώο έκαστου εταίρου και την πρόβλεψη το όριο αυτό να αναθεωρηθεί, όταν ο
αριθµός των αιτήσεων το ξεπεράσει.
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Υπενθυµίζουµε ότι αλλοδαποί µηχανικοί, αρχιτέκτονες και αγρονόµοι επιτρέπεται να εργαστούν
στη Βραζιλία µόνον εφόσον εγγραφούν στο µητρώο του CONFEA, διαδικασία που µπορεί να
διαρκέσει περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς παρουσιάζει επικαλύψεις µε άλλες υποχρεωτικές
διοικητικές διαδικασίες (αναγνώριση / επικύρωση πτυχίου από βραζιλιανό πανεπιστήµιο,
χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας εργασίας). Εξάλλου, η προηγούµενη εµπειρία τους δεν
αναγνωρίζεται µέχρι να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους και στο µητρώο CONFEA/CREA της
πολιτείας στην οποία πρόκειται να εργασθούν, γεγονός που σηµαίνει ότι οι εταιρίες δεν µπορούν
πάντα να την επικαλούνται σε προσφορές που υποβάλλουν για δηµόσιους διαγωνισµούς. Τέλος,
για να εργασθούν στη Βραζιλία ξένοι µηχανικοί, αρχιτέκτονες και αγρονόµοι, οφείλουν να
απασχολούν Βραζιλιανό βοηθό.
Πληροφορηθήκαµε ότι µέχρι στιγµής έχουν καλυφθεί περίπου οι µισές θέσεις που προβλέπονται
για το 2015-16 στο CONFEA και ότι Πορτογάλοι µηχανικοί παραµένουν επιφυλακτικοί ως προς
την εφαρµογή της συµφωνίας, κυρίως ως προς το θέµα της αναγνώρισης της εµπειρίας τους σε
έργα. Πάντως, φαίνεται πως Ολλανδοί µηχανικοί που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν στη
Βραζιλία, αξιοποιούν την εν λόγω διµερή συµφωνία και εγγράφονται στον πορτογαλικό OEP,
ώστε στη συνέχεια να εγγράφονται και στο βραζιλιανό CONFEA, µε συνοπτικές διαδικασίες.
Ο περιορισµός της οικονοµικής δραστηριότητας στη Βραζιλία εξηγεί το ενδιαφέρον της για τη
δηµιουργία διεξόδου για τους µηχανικούς της σε µια πορτογαλόφωνη χώρα. Ύφεση και
γλωσσικά εµπόδια ενδέχεται πάντως να λειτουργούν αντίστροφα στην προθυµία της για σύναψη
περαιτέρω σχετικών διµερών συµφωνιών, αν και από ευρωπαϊκής πλευράς, το ενδιαφέρον
κάµψης των εµποδίων πρόσβασης στην αγορά κατασκευών της Βραζιλίας, παραµένει ισχυρό.
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