Jovens Profissionais na América Latina: Infraestrutura no Peru, América Latina e no Mundo
Por Rodrigo Juarez (México) & André Assumpção (Brasil)
Foi um grande prazer participar do Simpósio Conferencia
“Infraestrutura do Peru, América Latina e do Mundo” organizado pela
Associação Peruana de Consultores (APC), idealizada dentro do
contexto de seu 50º aniversário. Durante o dia do evento, tivemos a
participação fundamental da Federação Pan-americana de
Engenheiros Consultores (FEPAC) e da Federação Internacional de
Engenheiros Consultores (FIDIC), participações estas que
enriqueceram o evento com visões internacionais.
Boas Vindas
O Evento foi oficialmente aberto pelo Engenheiro Jaime Saavedra,
atual Presidente da APC, que trouxe palavras de boas-vindas e agradecimentos aos visitantes estrangeiros. Ele
rapidamente descreveu a formação da APC e como ela tem se mantido até os dias atuais. Em seguida, com grande
honra, ele introduziu os seguintes palestrantes que prosseguiram com o Simpósio.
O Papel da FIDIC & FEPAC
A palavra foi concedida ao Sr. Alain Bentéjac (França), atual Presidente da
FIDIC, que falou sobre as problemáticas mundiais no desenvolvimento da
infraestrutura. Ele forneceu uma visão sobre papel que a FIDIC tem em
garantir infraestruturas de ponta, baseado em seus pilares principais:
Qualidade, Integridade e Sustentabilidade. Além disso, reiterou o objetivo
global da Instituição em ser a Voz Global dos Engenheiros Consultores e
reafirmou a importância de colaborar com os Países da América Latina através
da FEPAC e das Associações Membro (AM) que, juntas, fortalecem a
comunidade FIDIC.
Após suas palavras, o Eng. Angel Ferrigno (Argentina), atual Presidente
da FEPAC, procedeu falando sobre os principais e mais comuns
problemas que são encontrados no desenvolvimento da infraestrutura
na América Latina, ressaltando as dificuldades de ter investimentos
seguros, quais as principais razões para conflitos e a importância de ter
um Sistema de Contratação Baseado na Qualidade (QBS). Ele concluiu
com o compromisso de aumentar a participação de mais Países da
América Latina na comunidade FIDIC.

Melhores Práticas e Experiências Locais & Internacionais
O evento continuou com a apresentação de mais oradores ilustres. Seguiu-se com a
apresentação do Eng. William Howard (EUA), Vice-presidente da FIDIC. Ele procedeu com uma
apresentação sobre a Resiliência aos Recursos Naturais, ressaltando sua experiencia em
Estratégias de Contenção de Enchentes, e discutindo sobre problemas recentes no Peru,
apresentou algumas consequências globais e ações necessárias para a prevenção e mitigação
dos riscos. Por conta dos recentes incidentes no Peru, um óbvio questionamento foi
levantado: Seria a falta de prevenção influenciada pela corrupção?
Prosseguiu-se então com a oratória do Dr. Jorge Diaz Padilla (México), ex-Presidente da FIDIC
e atual Presidente do Comitê de Integridade da FIDIC, que começou sua apresentação justamente com essa deixa;

seu tópico: Integridade como uma ferramenta de combate e prevenção à
corrupção em projetos de Infraestrutura. Ele debateu sobre os atuais
desafios da América Latina, as Melhores Práticas de Integridade da FIDIC e
as ferramentas que a FIDIC dispõe para prevenção da corrupção além de
fazer a recomendações para implantação do Sistema de Gestão da
Integridade FIDIC (FIMS/FIDIC)
Em seguida, a palavra foi concedida ao Dr. Angel Unchupaico, Governador
da Província de Junin (Peru) procedeu com uma apresentação sobre os
atuais projetos de infraestrutura que tem sido executados e os que estão
em planejamento em sua Província, ressaltando a importância do
desenvolvimento da infraestrutura para aumentar a competitividade de
cada uma das regiões do Peru.
Jovens Profissionais
Depois de algumas apresentações interessantes, foi dada a oportunidade a nós, Jovens Profissionais (JPs), para
apresentamos nossos pontos. Rodrigo e André falaram sobre o Comitê Diretivo do Fórum de Jovens Profissionais da
FIDIC (YPFSC), seus objetivos, missão, visão bem como suas atividades, incluindo o YPMTP – Programa de Treinamento
em Gestão para Jovens Profissionais. Ressaltaram também a importância de contar com a participação de Jovens
Profissionais como parte do futuro de nossa indústria e como os sucessores das empresas de Consultoria em que
trabalham bem como a importância de permitir a participação de JPs em eventos tão importantes como este.
Por fim, apresentamos as iniciativas de criação dos Fóruns de Jovens Profissionais (FJP) que temos em nossos países,
com o apoio da Câmara Nacional de Empresas de Consultoria (CNEC México) e da Associação Brasileira de
Engenheiros Consultores (ABCE Brasil). Também incentivamos membros da região da FEPAC a participar,
apresentando a iniciativa de criar um fórum regional FEPAC ressaltando que, atualmente, esta é a única Federação
Regional que não possui um Fórum de Jovens Profissionais consolidado.
A iniciativa foi bem recebida. Compromissos de jovens profissionais consultores peruanos foram manifestados. A
Câmara Colombiana de Infraestrutura bem com as Associações de Argentina e Paraguai, também demonstraram seu
apoio na inclusão de Jovens Profissionais em suas pautas. Os representantes seniores do México e Brasil reafirmaram
seus comprometimentos como Associações Membros da FEPAC e FIDIC. Em geral, a apresentação gerou um impacto
positivo e pudemos convidar os participantes a refletir sobre o futuro de nossa indústria.

Melhores Práticas e Experiências Locais & Internacionais (continuação...)
Depois da nossa participação, algumas outras experiências internacionais foram compartilhadas. Ilustres oradores
como o Eng. Henrique de Aragão (Brasil), Luis Villaroya (Espanha) e Eng. Francisco Daza (Colômbia), falaram sobre as
modalidades de financiamento para infraestrutura em seus respectivos países. Falaram também sobre os desafios
que estão enfrentando e o que tem sido feito para melhorar os projetos sem seus países. Finalmente, a última
apresentação foi feita pelo Dr. Reyes Juarez (México), atual membro do Comitê Executivo da FIDIC e ex-Presidente da
FEPAC, que abordou as diferentes modalidades de Parcerias Público-Privadas para Projetos de Infraestrutura

.
Encerramento
O evento foi encerrado com a assinatura do Manifesto de Lima, um documento assinado conjuntamente pelos
Presidentes da FIDIC, FEPAC e APC, onde os mesmos agradeceram formalmente a presença dos participantes
internacionais e comprometeram-se em desenvolver uma relação mais próxima entre os países da América Latina
com a comunidade internacional FIDIC.
Foi um grande prazer e claro, uma excelente experiência, poder participar deste evento em uma cidade como Lima.
A hospitalidade recebida, a atenção prestada pela APC e a grande colaboração dos membros da FIDIC foram uma
ótima maneira de comemorar o 50º aniversário da Indústria da Engenharia Consultiva em um dos países mais ativos
da América Latina.

