I Encontro de Topógrafos da Região Ilhas – Madeira

Decorreu no dia 23 de Abril de 2022, o primeiro encontro de Topógrafos da
Região Ilhas, que se realizou na Madeira, no hotel Four Views na cidade do
Funchal.
O encontro iniciou-se com a sessão de boas-vindas aos participantes, por parte
dos representantes da Região Ilhas do Conselho Directivo da ANT-ECP, os
colegas Ferdinando Pereira e Osvaldo Silva. No seu discurso de abertura do
encontro, o Sr. Presidente da Região Ilhas, Ferdinando Pereira, congratulou-se
pelo facto de em quase 31 anos de existência da ANT-ECP, esta ser a primeira
vez que se organiza um encontro da Região Ilhas e ao mesmo tempo, é a
primeira vez que a Direcção Nacional da ANT-ECP se desloca à Madeira.
Salientou, ainda, que a defesa e a dignificação da profissão passa pela união
entre os profissionais e a Associação que os representa, convidando os
Topógrafos da Madeira, que ainda não são sócios da ANT-ECP, a inscreveremse na Associação, uma vez que o êxito das lutas que temos pela frente,
depende do apoio que for dado à ANT-ECP. Relembrou também o trabalho
desenvolvido pela Região Ilhas, em todo o processo para a criação da Câmara
de Topógrafos. Terminou a sua intervenção, agradecendo a presença de todos
os participantes neste encontro.
O programa do encontro prosseguiu, agora com a intervenção do Presidente
do Conselho Directivo da ANT-ECP, João Nunes, que começou por agradecer a
presença de todos os participantes e pedir desculpa pelo facto de em 30 anos
de existência da ANT-ECP, nunca nenhum dirigente Nacional da ANT-ECP se
ter deslocado à Madeira. Lamentou que tenha sido só em fim de mandato,
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contudo, referiu que o Presidente da Região Ilhas já tinha feito uma deslocação
à Madeira em 2019, em representação do Conselho Directivo.
De seguida, deu conta das reuniões efetuadas entre a ANT-ECP e as
autoridades locais, nomeadamente com a Associação de Municípios da Região
Autónoma da Madeira (AMRAM), onde foram recebidos pelo Presidente desta
Associação, o Dr. Pedro Calado, na sede da mesma. De entre os assuntos
tratados nesta reunião, o Presidente da ANT-ECP destacou a harmonização
das regras para a elaboração das Plantas Topográficas, produzidas pelos
Topógrafos, em que a ANT-ECP está a trabalhar, tendo sido solicitada
colaboração à AMRAM na divulgação da versão final do documento pelos 11
municípios da Madeira, com a indicação de que esses municípios deviam
adoptar as normas desse documento. Um outro assunto referido nesta reunião
foi o Cadastro Predial e a Lei nº3/2015 de 9 de Janeiro e a Portaria nº 380/2015
de 23 de Outubro. Neste âmbito, a ANT-ECP deu conta do trabalho que tem
feito na área da formação prevista nos diplomas legais referidos, bem como da
colaboração que tem dado à DGT, na inscrição dos Técnicos de Cadastro
Predial nesta entidade, tendo-se disponibilizado para colaborar com a AMRAM
nestas questões. O Sr. Presidente da AMRAM referiu que tinham interesse em
conhecer o trabalho da ANT-ECP nesta área, a fim de perceber até que ponto a
mesma será útil para ser utilizada pelos municípios no BUPi. Sobre este
assunto, a ANT-ECP referiu que, neste momento, existem cerca de 30
Topógrafos que fizeram a formação de Técnicos de Cadastro Predial e os
respectivos municípios colocaram-nos a trabalhar neste projecto, tendo os
mesmos sido uma mais-valia no controlo da qualidade da informação de
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campo que chega até estes balcões.
Tivemos também a oportunidade de reunir com o Sr. Director da Direcção
Regional do Ordenamento do Território (DROT), o Dr. Ilídio Sousa. Esta

Naturais e Alterações Climáticas. Apresentámos ao Sr. Director todo o trabalho
que já fizemos na formação dos Técnicos de Cadastro Predial, tendo o próprio
manifestado interesse em conhecer mais em pormenor o trabalho
desenvolvido, uma vez que pretende que os Técnicos de Topografia, que
trabalham no seu serviço, façam a formação complementar prevista nos
diplomas legais já referidos, com a devida adaptação à RAM. Para além dos
técnicos deste serviço, o Dr. Ilídio Sousa referiu que pretendia que a formação
fosse alargada a um número maior de técnicos. Referiu-nos ainda que a DROT
tem em preparação um diploma legal para a alteração da Lei de Bases do
Cadastro na RAM, o qual deve seguir para aprovação do Governo Regional
dentro em breve. O Sr. Director teve a amabilidade de nos dar conta de
algumas medidas que podem vir a ser implementadas com a aprovação deste
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diploma, no caso da obrigatoriedade de as memórias descritivas que
acompanhem os processos de cadastro predial, seja processos de manutenção
ou processos novos de raiz, devem ser acompanhados da documentação do
equipamento utilizado, assim como, em algumas situações, os certificados de
calibração. Considerou que, o processo eleitoral na Madeira pode atrasar a
aprovação do referido diploma, mas é sua intenção concluí-lo com a brevidade
possível, inclusive porque tanto quanto sabe, até ao momento ainda nenhum
município da Madeira implementou o cadastro simplificado. Com a alteração
da legislação e a entrada em acção dos Técnicos de Cadastro Predial, ficam
reunidas as condições para dispensar a realização do cadastro simplificado na
Madeira.
Depois de dadas todas as informações sobre as reuniões tidas com as
entidades oficiais, o programa do encontro prosseguiu com uma apresentação
sobre a história da ANT-ECP, desde a Comissão Instaladora até à actualidade,
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feito pelo Presidente do CD. Esta apresentação foi interrompida a meio,
fazendo-se um intervalo para o coffee break e visita ao stand da Giscad.
Os trabalhos foram retomados com o propósito de terminar o visionamento da
segunda parte da apresentação sobre a história da ANT-ECP. Concluída esta
apresentação, seguiu-se uma debate com perguntas e respostas. A maioria das
perguntas incidiram sobre a formação complementar de cadastro, definida
pela Portaria 380/2015 de 23 de Outubro e sobre o exercício da profissão de
Técnico de Cadastro Predial. Terminada a sessão de perguntas e respostas, o
encontro prosseguiu com um almoço de confraternização entre todos os
participantes.
Depois do almoço, a Giscad disponibilizou-se para fazer demonstrações com o
seu equipamento de GNSS no exterior do hotel.
Finalizada a apresentação da Giscad, o encontro foi encerrado com a realização
de um sorteio dos seguintes artigos: um medidor de distâncias laser DISTO
D110, oferecido pela Leica; um medidor de distâncias, oferecido pela Mr Tools;
um desconto de 25% em todos os produtos comercializados pela Giscad,
oferecido, naturalmente, pela Giscad e um colete reflector oferecido pela ANTECP.
Com o fim do sorteio e o agradecimento aos presentes pela sua vinda,
procedeu-se ao encerramento do encontro.
Oeiras, 05/5/2022
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O Presidente da ANT-ECP

João Nunes

