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A publicação desta edição da info prossegue a lógica da série de

destaques às diferentes engenharias portuguesas. Neste terceiro trimestre

o enfoque é a Engenharia Florestal.

Trata-se do ramo da Engenharia que estuda a floresta de forma holística,

isto é, desde a sua criação, passando pela conservação até à procura da

adequada utilização dos seus recursos. 

O engenheiro florestal gere a produção florestal através das decisões de

cultivo florestal, ou seja, pela actividade de silvicultura mas também visa

aumentar a competitividade e sustentabilidade dos espaços florestais

públicos e privados e como tal debruça-se sobre o desenvolvimento de

mecanismos de valorização da floresta, de mitigação dos riscos da

floresta, de consolidação fundiária e aumento da gestão profissional. 

A Engenharia Florestal corresponde talvez à manifestação da Engenharia

que mais se aproxima da Natureza.

Trata-se de mais um contributo da Engenharia para o bem-estar

económico, ambiental e social dos cidadãos concorrendo nesta vertente

para a sustentabilidade.

Sophia de Mello Breyner, escritora da região Norte e do Porto faz um

elogio à Natureza e à defesa de valores universais, apresentando-a

como um espaço de excelência num universo ficcional, ligado ao

Sagrado e ao Antigo. É na busca de uma Natureza (quase) intocada que

o Homem se realiza como Homem, que atinge a perfeição e a

plenitude, o que explica a sedução pelos espaços naturais. Este elogio

surge na sua novela “A Floresta”.

Neste número divulgamos mais uma iniciativa em prol da Engenharia.

Trata-se do investimento de 500 mil euros dos engenheiros do Norte de

Portugal e da Galiza na implementação de um programa que eliminará as

barreiras legais que os impedem de exercer livremente a profissão em

ambos os lados da fronteira.

A longo prazo, o objectivo é criar uma euro-região que agrupe o Norte de

Portugal e a Galiza.

Neste número ainda dedicamos espaço à divulgação da Engenharia no

desenvolvimento da ciência reflectido no caso na inauguração pelo

presidente da República da nova sede do INEGI, no Campus da Faculdade

de Engenharia da Universidade do Porto.

Maria Teresa Ponce de Leão
Vice-presidente do Conselho Directivo 
da Região Norte
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Há vários anos que se vinha constatando, especialmente a
partir da altura em que a abertura generalizada dos
mercados se fez sentir com maior acuidade, a existência de
várias limitações e estrangulamentos de ordem funcional no
que concerne à aquisição de matéria-prima (uvas) por parte
das adegas cooperativas.
De acordo com o Código das Sociedades Cooperativas 
vêem-se estas forçadas a adquirir aos seus associados a
totalidade das respectivas produções, situação que tem
contribuído para fragilizar a gestão deste tipo de
sociedades, colocando-as em pé de desigualdade com
empresas congéneres juridicamente diferenciadas.
Com efeito, a obrigatoriedade de adquirir matéria-prima
nestas condições, as quais são incompatíveis com a actual
realidade dos mercados, tendo sido geradora de stocks
largamente excedentários, contribuiu para um
enfraquecimento da capacidade negocial e de gestão das
adegas cooperativas.
Para além da exposição das adegas às oscilações da oferta a
montante da produção e dos elevados custos de recepção
das uvas, o excesso de stocks gerava condições para que as
adegas cooperativas se vissem na necessidade de escoarem
vinhos em unidades de 5,0 litros, sob a forma de “vinho à
pressão” e, em último caso, mediante vendas a granel.
Para além dos efeitos perniciosos desta política sobre as
margens comerciais, as adegas cooperativas acabavam por
ser forçadas a escoar grandes quantidades de vinhos a granel.
Tal política, que conduziu no passado a vendas de milhões de
litros a preços muito inferiores aos do respectivo valor de
inventário, para além de se traduzir em elevadas perdas de
exploração, contribuiu para abastecer outras empresas, que
introduziam no mercado estes vinhos de baixo custo a preços
muito competitivos, com margens substancialmente mais
elevadas do que as das adegas cooperativas. 
Confrontadas com a concorrência deste tipo de empresas,
possuindo custos de estrutura naturalmente muito mais
elevados, as cooperativas viram-se impossibilitadas de
fazerem repercutir os aumentos dos preços das matérias-
-primas e, sobretudo, das matérias subsidiárias, nos preços
de venda, o que provocou a progressiva descapitalização
das adegas cooperativas.
Estes condicionalismos a montante da actividade,
sobretudo o da obrigatoriedade de aceitação da totalidade

das respectivas produções, independentemente da
quantidade, qualidade e efectiva possibilidade de
escoamento comercial, contribuiu, nos últimos anos, para
dificultar as políticas enológica e comercial das adegas
cooperativas.
Paradoxalmente a fragilidade a que acima aludimos, que
em anos de escassa produção apresenta uma tendência de
sentido contrário, constitui, também, um factor gerador de
elevada instabilidade. Com efeito, a exiguidade das
colheitas, promovendo o aliciamento dos produtores por
parte das já referidas empresas vinificadoras da Região
dos Vinhos Verdes, faz com que as adegas cooperativas se
vejam, quase sempre, obrigadas a ratearem as
encomendas dos seus clientes e, muitas vezes,
incapacitadas de as satisfazerem. 
Nestas circunstâncias, impossibilitadas de adquirirem vinhos
no exterior, as adegas cooperativas não têm condições para
garantirem, ao longo do ano, uma presença regular das suas
marcas no mercado, assistindo-se, por vezes, a rupturas de
stocks, com efeitos nefastos no que concerne ao seu
posicionamento no mercado. 
Numa outra perspectiva, de enorme importância, as
limitações impostas pela impossibilidade de garantia de
quantidades suficientes para poderem penetrar em
superfícies comerciais e mercados de dimensão significativa,
sobretudo externos, constitui, quiçá, um dos mais
preponderantes estrangulamentos das adegas cooperativas.
Confrontada com os constrangimentos que acabamos de
referir, a Região dos Vinhos Verdes tem desenvolvido nos
últimos anos esforços de vulto no sentido de procurar
encontrar soluções susceptíveis de permitirem às unidades
aí localizadas transporem as barreiras decorrentes dos vários
aspectos mencionados. 
Com este objectivo, na sequência da elaboração do “Plano
Estratégico para a Reestruturação das adegas cooperativas da
Região dos Vinhos Verdes”, concluído em Dezembro de
2006, decidiram algumas adegas cooperativas constituir uma
sociedade anónima cuja formatação jurídica, a estrutura, os
recursos humanos e os materiais, o aproveitamento de
sinergias e a dimensão, permitam ultrapassar os
constrangimentos de vária ordem, atrás referidos.
Fortemente incentivados pelos organismos estatais e
governamentais e apostando numa estrutura profissional, as

“Projecto Viniverde”

Engenheiro Octávio Costa Caldas – Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Viniverde
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adegas cooperativas referidas decidiram constituir uma
sociedade anónima que adoptou a designação de “Viniverde
– Promoção e Comércio de Vinhos Verdes, SA”, cujos
accionistas fundadores são:

• Adega Cooperativa de Ponte da Barca, C.R.L.;
• Adega Cooperativa de Barcelos, C.R.L.;
• Cooperbasto – Cooperativa Agrícola de Basto, C.R.L.;
• Frutivinhos – Cooperativa Agrícola de Vila Nova de
Famalicão, C.R.L.;
• Adega Cooperativa de Lousada, C.R.L.;
• Adega Cooperativa de Penafiel, Margem Tâmega, C.R.L.;
• Adega Cooperativa de Castelo de Paiva, C.R.L. 

A constituição da sociedade tem como objectivo imediato a
produção, engarrafamento, armazenamento, promoção,
comercialização, importação e exportação de vinhos e outros
produtos, e corporiza um projecto empresarial conjunto, cuja
finalidade principal reside na geração de economias de
escala e valorização do vinho verde.
Num passo pioneiro, esta sociedade comercial passará a ser
responsável pela vinificação, engarrafamento e
comercialização das massas vínicas das suas accionistas, de
modo a gerar economias de escala, garantir novos canais de
escoamento e valorizar os vinhos verdes, numa lógica de
adaptação às novas tendências do mercado.
Tendo em consideração que o modelo empresarial
preconizado aponta para a racionalização de instalações,

infra-estruturas, processos operativos, inovação tecnológica,
concepção de novos produtos, diversificação dos perfis de
consumidores e novos canais de distribuição, visando ainda
obter, se possível a curto/médio-prazo, a adesão de novas
adegas cooperativas e outras empresas do sector, o
“Projecto Viniverde” reveste-se de uma amplitude susceptível
de potenciar alterações de vulto a montante e a jusante da
actividade do sector, por apontar para objectivos estratégicos
de maior amplitude, susceptíveis de promoverem profundas
alterações no tecido empresarial e social da Região dos
Vinhos Verdes. 
De acordo com estes pressupostos, para além das inegáveis
vantagens a que já aludimos, o novo modelo acabará por
criar condições passíveis de virem a ultrapassar
definitivamente os condicionalismos endémicos que há
muito assolam a Região dos Vinhos Verdes.
Finalmente, importará referir que, de todas as mais-valias
que o “Projecto Viniverde” acabará por gerar, a mais
importante residirá no facto de ele poder constituir o
embrião de um amplo processo de concentração de unidades
cujo modelo de gestão está hoje esgotado, o que, a
acontecer, permitirá alcandorar os Vinhos Verdes para um
patamar mais condizente com a sua real valia, tipicidade e
genuinidade.

Ponte da Barca, Abril de 2009
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FORNOP debate
reabilitação urbana

O centro de cultura e congressos da
Ordem dos Médicos foi novamente o
cenário para mais uma conferência
promovida pelo FORNOP – Fórum
Regional Norte das Ordens
Profissionais. No centro do debate, 
que se realizou a 12 de Maio, esteve a
reabilitação urbana, temática que
suscitou diferentes pontos de vista
expressos pelos oradores convidados.
Ana Paula Delgado, da Porto Vivo 
– Sociedade de Reabilitação Urbana
(SRU), abriu o tema com uma
exposição sobre os trabalhos
envolvidos no projecto de revitalização
e reabilitação da baixa e do centro
histórico do Porto “um projecto
sustentável e dinâmico, assente numa
ideia de planeamento integrado”. 
Esta intervenção, acrescentou a
administradora executiva da Porto
Vivo,  é realizada ao nível do território,
por quarteirões, e baseia-se em
documentos estratégicos
desenvolvidos ao longo do ano. 
Carlos Alberto, o quarteirão-piloto cuja
intervenção está praticamente
terminada, e o Corpo da Guarda, onde
se procede igualmente a uma
reabilitação conjunta de um
determinado número de edifícios,
foram dois exemplos apontados por
Ana Paula Delgado de uma área de
intervenção vasta e complexa: “Cada
contrato de reabilitação urbana demora
96 horas de trabalho a fechar”,
explicou.  
A primeira oradora enumerou ainda
alguns projectos-âncora estratégicos,
que integram o masterplan projectado
para o centro da cidade, como a
construção de uma residência de
estudantes (com capacidade para 200
estudantes), unidades de alojamento

turístico (para todos os segmentos de
mercado) e um lar de terceira idade.
Em jeito de conclusão, Ana Paula
Delgado sublinhou a importância do
mapa de parceiros para este projecto
citando uma citação do masterplan do
Porto adaptado de um provérbio
popular do Quénia: “Nós herdamos a
cidade dos nossos pais e pedimo-la
emprestada aos nossos filhos”.
Bem diferente é a realidade do centro
histórico de Vila Nova de Gaia, cujo
processo de reabilitação é desde logo
simplificado pela diferença substancial
do tecido urbano que a compõe e que
se resume a cinco ou seis sociedades
comerciais. “Um dos aspectos mais
positivos deste encontro é o confronto
de dois modelos completamente
distintos”, começou por dizer Marco
António, em representação da Cidade
de Gaia – Sociedade de Reabilitação
Urbana. Além de uma área de
intervenção muito menor, a maior
diferença da estratégia de Gaia,
comparativamente à do Porto, assenta,
segundo Marco António, na estrutura
de cadastro: “No Porto é pequena,

complexa e altamente dividida e antiga.
A circunstância da ocupação da
propriedade é outro dos entraves, já
que o Porto debate-se com enormes
resistências na saída dos residentes.
Por oposição, em Gaia existem
cadastros de grande dimensão, com
espaços devolutos, armazéns e
propriedades anexas do Vinho do
Porto, o que permite maior facilidade
na abordagem já que dialogamos com
empresas e não famílias”, afirmou.
Esta vantagem tornou menos
complexo o desenvolvimento do
projecto de reabilitação urbana que
conta com intervenção da Parque Expo
(sociedade de capitais públicos) e pode
avançar com os trabalhos
independentemente dos documentos
estratégicos.
A criação de espaços verdes e de
unidades hoteleiras ribeirinhas, a
promoção de actividades naúticas na
frente ribeirinha, um centro
interpretativo sobre o Vinho do Porto,
um pólo cultural, um teleférico que
ligará o alto da Serra do Pilar ao rio
Douro e um museu vivo do Barco
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Rabelo constam dos planos de
intervenção da Cidade Gaia que foram
apresentados neste encontro em
powerpoint.
A sessão do FORNOP prosseguiu com
a dissertação do presidente da
AICCOPN – Associação dos Industriais
da Construção Civil e Obras Públicas.
Reis Campos considerou o tema em
discussão “da maior actualidade e
importância para o nosso país”
afirmando, de resto, que há muito
constitui preocupação da AICCOPN a
criação de mecanismos tendentes a
suster e inverter o crescente
movimento de degradação do parque
habitacional do país. Para tal, Reis
Campos defendeu cinco factores
fulcrais: a alteração da Lei do
Arrendamento; a captação de
investimento privado para intervenções
com um grau de dificuldade
considerável; uma menor burocracia
inerente aos processos de
licenciamento; a inexistência de uma
verdadeira cultura de reabilitação; e o
financiamento da reabilitação, criando
linhas de crédito específicas para quem

pretenda reabilitar. Sobre este último
factor o presidente da AICCOPN citou
mesmo o exemplo do programa
JESSICA, recentemente promovido pelo
Banco Europeu de Investimento e que
estará prestes a arrancar em Portugal,
podendo garantir o financiamento de
muitos projectos nesta área. 
Em nome da Ordem dos Arquitectos,
Teresa Novais referiu que a classe se
preocupa com a questão da
reabilitação urbana desde os anos 80,
“altura em que o tema tinha muito
pouco peso político” e lembrou
mesmo o projecto exemplar da
reabilitação do Chiado após o fatídico
incêndio nos anos 90. A arquitecta
mostrou-se ainda apologista de um
planeamento dinâmico, mas não
estático: “É preciso planear sempre.
Daqui a 20 anos devemos estar aqui a
discutir novos assuntos sobre as
cidades, já com os centros urbanos
reconstruídos”, concluiu.
Numa perspectiva mais técnica, o
engenheiro Hipólito Sousa advertiu
que a reabilitação não deve estar
dissociada da manutenção. 

“Construir de novo é muito diferente
de reabilitar um edifício antigo”
afirmou o coordenador do colégio de
Engenharia Civil da Ordem dos
Engenheiros – Região Norte, que
expressou assim a sua preocupação
face a alguns constrangimentos que na
sua opinião devem ser ultrapassados o
quanto antes: “É urgente a adequação
dos regulamentos técnicos, bem com
acelerar o processo dos
licenciamentos”, referiu.
Já o arquitecto Nuno Grande deixou
outras sugestões relacionadas com a
criação da oferta pouco centrada na
procura: “A organização da procura
parece-me ausente das SRU. É preciso
fazer um ‘upgrade’ cultural dentro da
promoção imobiliária que não tem
pedagogia de reabilitação. Há uma
grande falta de cultura urbana dos
agentes imobiliários”, disse.
Ideias diferentes sobre a temática da
reabilitação urbana num debate aceso
moderado por Franklin Marques, cuja
principal conclusão é que estamos
perante um novo desafio de mudança
de paradigma.
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Presidente da República 
inaugura edifício
INEGI/IDMEC

O novo edifício do INEGI (Instituto de
Engenharia Mecânica e Gestão
Industrial) e IDMEC (Instituto de
Engenharia Mecânica), situado no
campus da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP) e com
uma área total de 7609 m2 (distribuídos
por uma nave industrial, um corpo
laboratorial e uma torre com gabinetes
de investigação e de apoio técnico), foi
oficialmente inaugurado, no passado
dia 29 de Maio, pelo presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva.
Esta obra, fundamental para o
crescimento e desenvolvimento tanto
do INEGI como do IDMEC, que já tem
reflexos em termos de organização e
mobilidade fruto da sua localização
dentro do campus FEUP, teve um custo
total na ordem dos seis milhões de
euros. Do custo total, perto de três
milhões de euros foram
disponibilizados pelo Programa Prime,
Medida 5.1, Acção B.
As novas instalações são constituídas
por uma Torre (INEGI/IDMEC), Corpo

(INEGI) e Nave Industrial (INEGI) que
albergam serviços de apoio técnico e de
consultoria, áreas de investigação,
desenvolvimento e inovação, oficinas e
laboratórios.
Depois da recepção e do descerrar da
placa comemorativa, o presidente da
República teve a oportunidade de
discursar para uma plateia, onde se
destacavam figuras do meio académico
e empresarial, e salientou a
importância de instituições como o
INEGI e o IDMEC, bem como a
inovação no desenvolvimento do país.
Antes do presidente da República
discursaram ainda os presidentes do
INEGI, Augusto Barata da Rocha, do
IDMEC, Augusto Fernandes, e o reitor
da Universidade do Porto, José
Marques dos Santos.
Após os discursos realizou-se uma visita
a uma exposição na Nave do INEGI
onde o presidente da República, a sua
comitiva e convidados puderam ficar a
conhecer as actividades desenvolvidas
pelo INEGI.
A exposição dividiu-se em quatro áreas
contendo, cada uma delas, exemplos de
projectos num determinado domínio de
aplicação, ou seja, Energia; Novas
Tecnologias e Produtos; Saúde; e
Aeroespacial. 

Em cada área foram apresentados
exemplos de projectos já desenvolvidos
ou em curso. De referir ainda a
presença, na exposição, de
representantes de empresas que
utilizam as tecnologias que foram
desenvolvidas no âmbito de projectos
de I&D como o INEGI procurando, com
isso, dar relevo ao impacto na economia
das parcerias entre as empresas e as
entidades do SCT particularizando,
neste caso, a experiência do INEGI. Este
instituto é uma instituição de interface
entre a universidade e a indústria,
fundada em 1986 e a partir do
departamento de Engenharia Mecânica
e Gestão Industrial (DEMEGI) da FEUP
com quem, ainda hoje, mantém uma
ligação insubstituível.
Vocacionado para a realização de
actividade de Inovação e Transferência
de Tecnologia orientada para o tecido
industrial o INEGI tem, ao longo dos
seus 23 anos de existência, desenvolvido
e consolidado uma posição de parceiro
da indústria em projectos de I&D
assumindo, assim, aquela que é a sua
missão: “Contribuir para o aumento da
competitividade da indústria nacional
através da investigação e
desenvolvimento, demonstração,
transferência de tecnologia e formação
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nas áreas de concepção e projecto,
materiais, produção, energia,
manutenção, gestão industrial e
ambiente”.
Com a figura jurídica de Associação
Privada sem Fins Lucrativos e com o
estatuto de Utilidade Pública, o INEGI
assume-se como um agente activo no
desenvolvimento do tecido industrial
português e na transformação do
modelo competitivo da indústria
nacional contando, para isso, com mais
de 200 colaboradores, entre quadros
técnicos, investigadores, bolseiros e
colaboradores universitários.
O Instituto de Engenharia Mecânica é
uma Associação Privada sem Fins
Lucrativos, fundada em 1991 pela
Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto e pelo Instituto
Superior Técnico (IST). 
Criado no âmbito do programa Ciência,
o IDMEC tem como missão “contribuir
para o desenvolvimento científico dos
seus investigadores, de modo a
potenciar a sua intervenção tanto no
ensino graduado e pós-graduado, como
na disseminação do conhecimento
gerado para a sociedade”. 
O IDMEC, nos seus dois pólos da FEUP
e do IST, tem a colaboração de mais de
160 doutorados e 180 jovens
investigadores que se dedicam a
actividades de investigação em áreas
tão diversas como a gestão de energia,
térmica industrial, gestão industrial,
simulação numérica, automação,
transportes, mecatrónica e tecnologias
de produção.

Selo de qualidade da OE
para cursos superiores

Os mestrados integrados de Engenharia
Mecânica, da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto, de

Engenharia Electrónica e de
Telecomunicações, da Universidade de
Aveiro, e de Engenharia Biológica do
Instituto Superior Técnico, da
Universidade Técnica de Lisboa, foram
os primeiros cursos a receber um novo
selo de qualidade internacional
atribuído pela Ordem dos Engenheiros
(OE). Trata-se do EUR-ACE, European
Accreditation of Engineering
Programmes, uma marca de qualidade
europeia lançada a nível nacional, em
meados de Abril, pela OE. Este sistema
de qualidade nasceu de projectos na
área da avaliação realizados por 14
instituições, entre as quais, além da
ordem portuguesa, as ordens inglesa,
francesa, belga, suíça e alemã. Assim
nasceu a European Network for
Accreditation of Engineering Education
(ENAEE), uma associação internacional
sem fins lucrativos que visa desenvolver
e certificar a qualidade do ensino da
Engenharia.
As instituições de ensino interessadas
em obter o EUR-ACE, aplicável apenas
aos cursos de mestrado integrado e aos
do 2.o ciclo, terão de apresentar uma
candidatura  em forma de dossiê com
toda a informação. Só depois é que a
direcção da OE decidirá sobre a
atribuição ou não da marca de
qualidade.
Os cursos das três universidades
portuguesas já contemplados com este
selo europeu juntam-se a outros 182
programas de outros países igualmente
chancelados.
De acordo com a ENAEE, a Ordem dos
Engenheiros portuguesa pode atribuir o
EUR-ACE a qualquer instituição
portuguesa ou estrangeira, até
Dezembro de 2013. O objectivo,
segundo anunciou o vice-presidente da
OE, Sebastião Feyo de Azevedo, é
conceder esta marca a mais de mil
cursos nos próximos três anos.   
Ainda segundo o vice-presidente da OE,

o EUR-ACE não pretende substituir a
acreditação da Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior, criada
pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, já que se trata de uma
marca de qualidade internacional. 

Aeroporto Francisco 
Sá Carneiro no pódio
da Europa

O aeroporto Francisco Sá Carneiro foi
eleito o terceiro “Melhor Aeroporto
Europeu” de 2008. Um galardão
recebido “em casa” já que em Abril o
Porto, recebeu, pela primeira vez, a
cerimónia de entrega dos prémios
Airport Service Quality (ASQ), atribuídos
pelo Airport Council International (ACI). 
A estreia em solo europeu desta
cerimónia, que teve lugar no Palácio da
Bolsa, integrou o programa da 18.a

Conferência e Mostra ACI de Comércio
em Aeroportos Europeus que decorreu
no centro de congressos da Alfândega.
Uma iniciativa que visou traçar
estratégias para manter a
competitividade comercial e contou
com a presença de Oliver Jankovec,
director-geral da ACI, e cerca de 450
delegados de diversos aeroportos em
representação de um total de 40
países. 
Única associação profissional mundial
de operadores de aeroportos, a ACI
representa 440 aeroportos de 45 países
que são responsáveis por mais de 90%
do tráfego aéreo mundial,
movimentando anualmente cerca de
1,5 mil milhões de passageiros. 
Esta distinção já não constitui
propriamente uma novidade para o
aeroporto do Porto, que em 2006 tinha
já conquistado um terceiro lugar, na
categoria de “Melhor Aeroporto
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Mundial para Aeroportos com Menos
de Cinco Milhões de Passageiros”, e
em 2007 chegou mesmo a ser
considerado o “Melhor Aeroporto
Europeu”.
No ano passado o Aeroporto Francisco
Sá Carneiro registou uma subida na
taxa de ocupação, uma vez que a oferta
desceu mais do que a procura. 
A quebra de passageiros, que rondou
os 3%, situou-se muito abaixo da média
europeia que esteve na ordem dos 13%.
Premiar os aeroportos que obtiveram
as melhores taxas de satisfação
atribuídas pelos passageiros ao longo
do ano anterior é o objectivo dos
galardões anuais ASQ que se baseiam
exclusivamente na opinião dos mais de
200 mil passageiros inquiridos em
mais de 120 aeroportos de todo o
mundo ao longo de todo o ano.  

A Cidade Acessível 
e Responsabilidades

No dia 7 de Maio reuniram-se mais de
50 participantes no auditório da
Ordem dos Engenheiros da Região
Norte para assistirem ao fórum sobre
“A Cidade Acessível e
Responsabilidades”. A iniciativa, da
Provedoria Metropolitana dos
Cidadãos com Deficiência e da Área
Metropolitana do Porto, contou com o
apoio e com a participação das ordens
dos engenheiros, dos arquitectos e dos
advogados.
A sessão de abertura foi presidida pela
engenheira Teresa Ponce de Leão, que
salientou que a promoção da
acessibilidade se traduz no
reconhecimento e na aceitação dos
direitos humanos, incluindo os das
pessoas com actividade condicionada
num contexto assegurado ao mais alto
nível de saúde, conforto, segurança e

protecção ambiental. A acessibilidade é
um atributo essencial do meio
edificado sustentado, daí a importância
de se continuar a chamar atenção para
o Decreto-Lei n.o 163/2006, o novo
regime da acessibilidade aos edifícios e
estabelecimentos que recebem público,
via pública e edifícios habitacionais.
Neste fórum intervieram vários
especialistas, destacando-se a
apresentação da implementação de
boas práticas no município de
Pontevedra por Cesáreo Mosquera
Lonrenzo, conselheiro do município. 

Corticeira Amorim
lança prémio

“Sustentabilidade do Sobreiro e da
Biodiversidade Associada” é o prémio
lançado pela Corticeira Amorim, no
âmbito da celebração do Dia Mundial
da Terra. Um galardão que visa
contribuir para a promoção e
reconhecimento das melhores práticas
de gestão sustentável do sobreiro e da
biodiversidade associada. Assim, os
produtores florestais e responsáveis

por explorações florestais de sobreiro
do país puderam apresentar as suas
candidaturas até ao final de Junho. 
A nova distinção promovida pela
corticeira nacional resulta de um
protocolo assinado conjuntamente
com a AFN – Autoridade Florestal
Nacional, o ICNB – Instituto da
Conservação da Natureza e da
Biodiversidade, a QUERCUS 
– Associação Nacional da Conservação
da Natureza, e a WWF – World Wildlife
Fund. Protocolo inserido na iniciativa
Business & Biodiversity. 
Já no ano passado a Corticeira Amorim
tinha lançado o serviço de
aconselhamento técnico que registou
uma forte adesão por parte dos
gestores florestais. A apresentação de
candidaturas de mais de 20 herdades,
representativas de uma área de 5437
hectares de montado de sobro,
sustentaram os objectivos traçados
pela empresa Amorim para esta
medida, nomeadamente o seu
potencial contributo  para a gestão
sustentável de uma área significativa
de montados e florestas de sobreiros.
O novo prémio constitui uma iniciativa
inédita de promoção da gestão
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sustentável das áreas florestais de
sobreiro, um dos poucos ecossistemas
verdadeiramente sustentáveis,
permitindo uma actividade económica
que mantém e favorece a
biodiversidade.
Em Setembro será conhecido o
vencedor do primeiro prémio
“Sustentabilidade do Sobreiro e da
Biodiversidade Associada” que irá
receber sete mil euros.

Parque de Ciência 
e Tecnologias do Mar

A Universidade do Porto e a
Administração dos Portos de Douro e
Leixões (APDL) apresentaram, no
passado dia 19 de Fevereiro, os
projectos do futuro Parque de Ciência e
Tecnologias do Mar e do Terminal de
Cruzeiros de Leixões. Este projecto está
integrado na candidatura a um cluster
regional para o sector do Mar,
promovida pelo Instituto para o
Desenvolvimento do Conhecimento e
da Economia do Mar (IDCEM), do qual
a Universidade do Porto (U. Porto), a
APDL, o CIIMAR (Centro
Interdisciplinar de Investigação
Marinha e Ambiental) e o INEGI são
membros fundadores.
A apresentação do Pólo do Mar do
Parque de Ciência e Tecnologia da 
U. Porto, que além desta universidade
integra ainda o IDCEM (U. Porto,
APDL, o CIIMAR e o INEGI), decorreu
na Estação de Passageiros de Leixões,
em Leça da Palmeira, e contou com a
presença do ministro das Obras
Públicas, Transportes e
Comunicações, Mário Lino, e da
secretária de estado dos Transportes,
Ana Paula Vitorino.
Este projecto integra o futuro
Terminal de Cruzeiros (construído a

Sul do Porto de Leixões) que terá uma
marina e um novo edifício que, para
além da prestação de serviços de
apoio à marina, será a nova sede do
CIIMAR, com zona de laboratório e
espaço para divulgação científica. Já a
Norte o projecto contempla a
extensão da UPTEC (Parque de Ciência
e Tecnologia da Universidade do Porto)
para o sector do mar e ocupando
instalações já existentes da APDL,
mas que serão alvo de um projecto de
reestruturação. 
Este Parque de Ciência e Tecnologias
funcionará como incubadora de
empresas ou espaço de acolhimento
de operadores e/ou instituições com
vocação marítima, promovendo o
empreendedorismo tecnológico, a
oferta de serviços e actividades
comuns de suporte à investigação, a
divulgação científica e tecnológica e a
articulação com a sociedade civil.
Nesse sentido o Pólo do Mar irá estar

dotado de laboratórios e de oficinas e
um auditório, e albergará um tanque
de cerca de 15 metros de
profundidade que será usado para
experiências em tecnologias e ciências
marinhas ou testes de materiais,
equipamentos e operadores em
condições simuladas de mar. O pólo
terá ainda à sua disposição uma
embarcação, com lotação para 10
pessoas, para prestar serviços de
apoio à I&D, à formação e aos
programas educacionais.
A criação do Pólo do Mar da UPTEC
materializa vários dos trabalhos e
projectos realizados no passado pelo
INEGI, como bóias oceânicas,
câmaras hiperbáricas ou veículos
submarinos autónomos e abre portas
para uma colaboração mais activa do
instituto neste domínio onde é um
elemento agregador de tecnologia. 
A anteceder a apresentação dos
projectos decorreu uma conferência
intitulada “At the leading Edge of an
Environmental Renaissance: 
Next-Generation Science in the Ocean
Basins”, proferida por John Delaney,
professor de Oceanografia da
Universidade de Washington. 

Vinhos portugueses 
no telemóvel

O portal Infovini (www.infovini.com)
disponibiliza conteúdos para
plataformas móveis, permitindo aos
apreciadores de vinho obter
informações e efectuar pesquisas
através do telemóvel sobre rotas do
vinho ou marcas de vinhos.
O Infovini, portal on-line de promoção
e divulgação do vinho português,
permite aos seus utilizadores aceder a
conteúdos recorrendo a plataformas
móveis. Com esta nova opção qualquer
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utilizador poderá obter informações
sobre pesquisa de vinhos e rotas do
vinho esteja onde estiver. Para tal basta
aceder ao Infovini e descarregar para o
telemóvel os conteúdos disponíveis. 
A disponibilização dos dados é obtida
sob a forma de aplicações
desenvolvidas em Java ME que,
consoante os pedidos de informação
do utilizador, transferem e apresentam
dados contactando web services.
Actualmente são três as áreas às quais
os utilizadores têm acesso: 
“Uma Ocasião, um Vinho”; “Pesquisa
de Vinhos” e “Rotas do Vinho”.

Informação sobre vinhos 
em qualquer lugar
Os utilizadores podem pesquisar os
cerca de oito mil vinhos do portal,
segundo um conjunto de atributos
considerados mais relevantes, tais
como o nome, o produtor, a casta, o
tipo de vinho, a região, a
colheita/idade. Esta pesquisa está
também integrada com a aplicação

“Uma Ocasião, um Vinho” que fornece
ao utilizador uma lista de sugestões
acerca dos vinhos mais apropriados
para uma determinada ocasião. Essa
ocasião é uma combinação entre a
situação (romântica, festa, convívio,
entre outras) e o tipo de refeição
(carne, peixe, saladas, entre outros).
A implementação desta nova
funcionalidade do Infovini, adaptada a
dispositivos móveis, é considerada
prioritária já que pode ser de grande
utilidade, tanto para apreciadores
como para o público em geral, dispor
de um catálogo que permita pesquisar
por vinhos e visualizar algumas das
suas informações em qualquer lugar.

“Rotas do Vinho” no telemóvel
O desenvolvimento de uma aplicação
móvel dedicada às “Rotas do Vinho” é
uma das opções mais úteis para o
utilizador, uma vez que lhe oferece a
possibilidade de consultar percursos
sem aceder a um computador com
internet (um exemplo típico dessa

situação ocorre quando se está a
viajar e se pretende saber quais as
quintas de enoturismo a visitar numa
região), nem a um dispositivo de
navegação por satélite. Os itinerários
disponíveis surgem numa lista que
permite ver as imagens das rotas
através do Google Maps no
dispositivo móvel, proporcionando ao
utilizador uma experiência próxima
daquela que tem quando acede ao
portal a partir de um computador
pessoal.

Infovini
O Infovini – Vinhos de Portugal é um
portal que divulga e promove o vinho
português, bem como a cultura do
sector, quer a nível nacional quer
internacional. Actualmente com cerca
de oito mil vinhos na sua base de dados
o Infovini disponibiliza informações
sobre os vinhos portugueses mas
também sobre as regiões vitícolas ou o
enoturismo, entre outras, tudo
disponível em www.infovini.com.

Projecto 
da PRODUTECH
reconhecido pelo
Governo

A candidatura apresentada pela
PRODUTECH — Associação para as
Tecnologias de Produção Sustentável
ao QREN, no âmbito das Estratégias
de Eficiência Colectiva, para a criação
de um Pólo de Competitividade e
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Tecnologia agregando empresas
produtoras e utilizadoras de
tecnologias foi reconhecida pelos
ministérios da Economia e Inovação,
do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento
Regional, e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.
A PRODUTECH foi criada por um
grupo de perto de 70 entidades do
sistema científico e tecnológico
nacional e empresas nacionais, como
a AEP, AIMMAP, Sonae Indústria,
Efacec, Silampos, INESC Porto ou
INEGI.
A PRODUTECH é uma associação de
direito privado sem fins lucrativos,
“tendo por finalidade a implementação
de estratégias e iniciativas de eficiência
colectiva que visem a inovação, a
qualificação e a modernização das
empresas produtoras e utilizadoras de
tecnologias para a produção,
fomentando, de uma forma sustentada,
a sua competitividade global”,
conforme se pode ler na sua página
web em http://www.produtech.org.

RED INCOPYME
Este projecto integra um consórcio
formado pelo INEGI, AEP - Associação
Empresarial de Portugal, TECMINHO e
por entidades espanholas como a
Universidade de Vigo, Confederación
de Empresarios de Pontevedra,
Fundación Instituto Tecnológico de
Galicia e a Fundación CEO para el
Desarrollo Empresarial. O seu grande

objectivo é estimular a colaboração
entre as PME e os centros de
investigação e tecnológicos
promovendo, assim, uma cultura
multidisciplinar de participação activa
entre ambas as partes que permita
incorporar a inovação na estratégia
empresarial.
Para isso o consórcio tem previsto
vários objectivos específicos, como a
disponibilização de informação sobre a
oferta de investigação e inovação e a
sua aplicabilidade, determinar as
maiores necessidades das empresas
em matéria de inovação, formar
profissionais da inovação, prestar
serviços para a adopção de novas
tecnologias ou a criação de um espaço
comum de partilha de experiências e

conhecimentos entre diferentes
empresas e entidades de investigação.
Para a concretização deste projecto, o
RED INCOPYME criará uma carteira de
projectos estratégicos de inovação cujo
objectivo é criar cooperações sectoriais
entre centros e empresas que
permitam desenvolver
tecnologicamente as empresas
tornando-as, assim, mais competitivas.
O Projecto RED INCOPYME foi um
dos 81 projectos aprovados no âmbito
do Programa de Cooperação
Transfronteiriça Espanha/Portugal
(2007-2013) e que envolve um
financiamento do FEDER de perto de
130 milhões de euros. O orçamento do
RED INCOPYME envolve verbas na
ordem dos 960 mil euros.
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A floresta ocupa hoje na região Norte uma proporção
equivalente à generalidade do país, embora se distinga desse
todo pela sua diversidade em espécies, em estruturas e em
funções que promove e fornece à nossa sociedade. Desde a
Mata da Albergaria, na serra do Gerês, até ao Sobreiral do
Romeu, nas encostas da bacia do rio Tua, encontramos hoje
na nossa região uma panóplia imensa de situações e
circunstâncias que demonstram como o espaço florestal é
hoje incontornável nas nossas vidas cada vez mais
urbanizadas.
Pese embora as preocupações com a floresta estejam
referenciadas desde tempos anteriores à nossa
nacionalidade, foi apenas durante a segunda metade do
século XIX que os trabalhos de Barros Gomes, Pimentel e
Pereira Coutinho permitiram definitivamente consolidar um
corpo técnico-científico próprio para a Engenharia Florestal.
Pelas suas preocupações estes primórdios da Engenharia
Florestal identificaram-se com a função reguladora da
floresta nos processos naturais, nomeadamente no controlo
da erosão eólica e da hídrica, na conservação da
produtividade dos solos agrícolas, na regulação do ciclo
hidrológico e no amenizar do clima. A sustentabilidade dos
sistemas florestais era o objectivo principal para o
ordenamento florestal das matas do Reino.
Até aos dias de hoje a floresta consolidou o seu papel como
estrutura basilar para o funcionamento equilibrado do
sistema ecológico do nosso território, vendo a pressão sobre

o seu espaço diminuído pelo abandono rural e urbanização
crescente da população portuguesa. Nos dias de hoje a
floresta tem vindo a adquirir uma função social crescente,
requisitada agora pela sociedade actual pelo seu carácter
identitário, assim como pelo seu papel acrescido como
espaço lúdico para actividades de recreação, indispensáveis
ao sector económico do turismo rural e de natureza.
Pela sua extensão e perenidade, ou seja, pela sua dimensão
espaço-temporal, a floresta implica hoje, mais do que nunca,
uma abordagem com base no compromisso entre gerações;
ao longo deste Destaque descreveremos como tem vindo a
ocorrer a transição da relevância natural para a relevância
social na floresta da região Norte.

Da floresta como obra de Engenharia
Embora a lenda e a tradição portuguesas tenham consagrado
D. Dinis como figura cimeira da preservação e consolidação
das extensas áreas de pinhal no nosso litoral, dando início à
recuperação do espaço florestal português que vinha sendo
reduzido e degradado ao longo dos tempos, estes trabalhos
e respectivos métodos e técnicas associados vinham já de
antes, sendo anteriores ainda à data da nossa nacionalidade.
O objectivo era já a conservação do solo para a agricultura,
nomeadamente pela fixação das areias do litoral em dunas
consolidadas que impedissem o seu arrastamento para as
áreas agrícolas. Estava em jogo a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas e florestais, afinal o objectivo principal
para o ordenamento florestal das matas do Reino. Ainda em
1863, Barros Gomes define já esse ordenamento como a
regulação: “... durante um largo período todas as operações
de cultura e de exploração de uma floresta de maneira que
esta dê uma produção anual e constante e a maior possível
sem comprometer a sua força produtiva”, assim como
Pereira Coutinho, em 1886: “... a escolha e regularização da
exploração, por forma a obter um produto anual tão
constante e vantajoso quanto possível”. A sua concretização
viria permitir atender às enormes e crescentes necessidades
de madeiras de qualidade para a indústria de construção
naval que viria a marcar toda a história dos descobrimentos
portugueses com as centenas de embarcações que
percorreram as costas de África, Brasil e Índia. Deste modo,
não se estranha a criação da Administração Geral das Matas
do Reino, em 1824, no âmbito do Ministério da Marinha e
que só viria a ser integrada no Ministério das Obras

Do natural ao social
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Públicas, Comércio e Indústria em 1952, com sede no então
Pinhal do Rei, hoje o Pinhal de Leiria, na Marinha Grande.
São desta altura os primeiros trabalhos sistemáticos e
tecnicamente fundamentados de sementeiras de dunas. 
A criação dos Serviços Florestais em 1886, sucedendo à
anterior Administração das Matas, é o culminar de um dos
períodos mais brilhantes da Engenharia Florestal portuguesa,
desenvolvida com base em investigação e experimentação
em áreas específicas necessárias à resolução dos problemas
que se colocavam aos trabalhos de fixação de dunas, desde a
sua cartografia à silvicultura, passando pela botânica,
correcção torrencial, entre outras.
Todos os métodos de planeamento e ordenamento, assim
como as respectivas técnicas de instalação, condução e
exploração então desenvolvidas, foram sendo repetidos ao
longo da costa portuguesa, do Minho ao Alentejo.
Quando em 1901 é institucionalizado o conceito de Regime
Florestal mais uma vez são as preocupações ambientais,
como a regulação dos processos ecológicos, que estão em
causa. A legislação então publicada, Lei do Regime Florestal,
de 24 de Dezembro 1901, refere preocupações como a
conservação do solo, a regularização do regime hídrico, o
amenizar do clima, e a valorização de extensos planaltos
então áridos. Para isso foram propostos incentivos para que
os particulares arborizassem as suas matas que sendo de
interesse público seriam mesmo submetidas ao agora
designado Regime Florestal, fossem elas de propriedade
particular ou de quaisquer outras corporações
administrativas. Em consequência deste primeiro passo, no
sentido do Estado assumir responsabilidades de assegurar a
regulação dos processos naturais do seu território, são
institucionalizadas em 1903 as figuras de Perímetro Florestal,
para áreas submetidas ao Regime Florestal de tipo Parcial, e
de Mata Nacional, para as áreas submetidas ao Regime
Florestal de tipo Total. A primeira figura fica dedicada a
terrenos que permanecem na propriedade de privados ou de
corporações administrativas, na sua generalidade terrenos
comunitários propriedade das aldeias serranas, e a segunda
figura seria reservada aos espaços de propriedade estatal.
Todo este quadro jurídico tinha já sido criado nos países
vizinhos, Espanha e França, para obviar à degradação de
extensas áreas e recursos florestais de cuja utilidade pública
o Estado se fazia então cargo, regrando a sua utilização e
lançando bases para o futuro desenvolvimento industrial
com base nos produtos florestais.
Embora toda a primeira metade do século XX marque de
forma indelével a paisagem florestal das serranias da região
Norte, os primeiros passos relativos à institucionalização do

Regime Florestal seriam dados ainda antes de 1903, quando
em 1888 foi instalada a Administração Florestal do Gerês. 
A Mata Nacional do Camarido, em Caminha, é a única
propriedade do Estado submetida ao Regime Florestal de
tipo Total na região Norte; os primeiros trabalhos para a sua
consolidação começam ainda em 1881 mas são prejudicados
pela grave crise económica que viria a afectar Portugal no
ano de 1891. Mais tarde, em 1910, seriam os Perímetros
Florestais do Soajo e Peneda a serem criados. Hoje em dia
são mais de três dezenas os Perímetros Florestais
institucionalizados desde então na região Norte, o último
dos quais o da Boalhosa, abrangendo terrenos comunitários
de aldeias dos concelhos de Paredes de Coura, Arcos de
Valdevez, Valença e Monção, e criado já em meados dos
anos 60. De entre os 110 perímetros florestais do todo
nacional, os da região Norte são: Alvão, Avelanoso, Barroso,
Boalhosa, Chaves, Deilão, Entre Lima e Neiva, Entre Vez e
Coura, Mondim de Basto, Monte Morais, Palão, Ribeira de
Pena, Santa Luzia, Senhora da Abadia, serra Amarela, serra
da Cabreira, serra da Coroa, serra da Nogueira, serra da
Padrela, serra da Anta, serra de Arga, serra de Bornes, serra
de Montezinho, serra de Santa Comba, serra de São Tomé do
Castelo, serra de Faro, serra do Merouço, serra do Reboredo,
serra de São Domingos e Escarão, serras do Marão, Meia
Vida e Ordem, e serras do Soajo e da Peneda.
Mais uma vez, e tal como com a consolidação das dunas do
litoral, tratava-se de controlar a erosão que vinha degradando
extensas encostas dos territórios serranos; mais uma vez a
espécie de eleição seria o pinheiro bravo. Às centenas de
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milhar de hectares que foram arborizados juntaram-se os
trabalhos de criação de infra-estruturas de apoio à instalação,
condução e exploração dos povoamentos criados. Entre
outras, são particularmente notáveis toda a rede de estradas
florestais abertas e consolidadas, com as respectivas obras
de arte, os edifícios das instalações dos serviços
administrativos e técnicos, com os respectivos parques
florestais, os extensos viveiros de planta florestal e os de
apoio aos repovoamentos piscícolas e cinegéticos, as casas
para acomodação do corpo da Guarda Florestal, uma rede de
postos de vigia e de telecomunicações própria dedicada ou
os parques de merendas devidamente apetrechados.
Todo este ritmo de estabelecimento dos Perímetros
Florestais é intensificado extraordinariamente com a
publicação do Plano de Povoamento Florestal em 1938,
dando início a um segundo período áureo da Engenharia
Florestal portuguesa que pretendeu arborizar cerca de 
420 000 hectares num horizonte temporal de 30 anos. 
Não sem os escolhos inerentes à incompreensão das
necessidades locais em detrimento da utilidade pública
regional e nacional cujo regime ditatorial vigente facilitou
– e que precisaram de tempo e da devida correcção de
excessos para serem dirimidos – os benefícios da
arborização e da criação de infra-estruturas instaladas e o
emprego gerado acabaram por ser de grande importância
para o desenvolvimento de extensas áreas rurais na região
Norte.
Mais tarde, e consolidada a sua actuação
predominantemente nas áreas de propriedade comunitária
das aldeias serranas, os Serviços Florestais viraram-se então
estrategicamente para o apoio à propriedade florestal
privada, que afinal representa cerca de 85% do território
florestal português. Com a criação do Fundo de Fomento
Florestal nos anos 60 do século passado, a Engenharia
Florestal portuguesa também alterou as suas prioridades de
desenvolvimento, ganhando espaço acrescido temas como a
gestão do associativismo na arborização de terrenos
particulares, bem como a instalação de pastagens e o
fomento suberícola, característicos da propriedade privada
em regiões muito particulares do país, nomeadamente na
região Norte.

De Engenharia natural a Engenharia social
Quando em 2007 Portugal concretizou em definitivo o
conjunto de Sítios de Interesse Comunitário que constituem
a Rede Natura 2000, a rede ecológica do território da União
Europeia resultante da aplicação das directivas Aves e
Habitats, dificilmente poderia ser maior a coincidência entre

estes Sítios e os Perímetros Florestais que vinham sendo
estabelecidos desde o final do século XIX pela Administração
Florestal Portuguesa. Tal como com esta administração, é
também a serra do Gerês, juntamente com as serras
Amarela, do Soajo e da Peneda, que constituiria, em 1971, o
primeiro, e ainda único, Parque Nacional, base da matriz
para a conservação da natureza e da biodiversidade no
nosso país.
Se atendermos aos objectivos visados pela Rede Natura, de
assegurar a biodiversidade através da conservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens, esta
coincidência de espaços não pode ser entendida apenas
como fruto de causas comuns – as características naturais
dos espaços seleccionados – mas sobretudo como
consequência já de mais de um século de uma gestão
florestal em prol da salvaguarda dos processos ecológicos
que lhe estão subjacentes, como sejam a conservação do solo
e a regularização do regime hídrico anteriormente referidos.
Ao mesmo tempo em que nos anos 70 o Estado português
dava início à implementação da rede portuguesa para a
Conservação da Natureza e da Biodiversidade, com a criação
do Parque Nacional da Peneda-Gerês, a respectiva
administração florestal começa a dar os primeiros passos no
sentido de alargar o envolvimento da sociedade portuguesa
na valorização dos seus espaços florestais. Depois das áreas
comunitárias são agora os proprietários florestais privados
que são chamados a participar no desenvolvimento da
floresta portuguesa com os seus terrenos de aptidão
florestal.
Ao contrário das áreas comunitárias, cujo usufruto colectivo
desses espaços já considerava baixas taxas de retorno
estendidas por períodos de tempo alargados, aos
proprietários privados foi necessário sensibilizar para as
múltiplas funções da floresta que vão muito para além das
eminentemente produtivas. Pela primeira vez se considerou
contratualizar com privados a valorização das suas
propriedades mediante investimentos relativamente
elevados, cujos benefícios reverteriam apenas em favor das
gerações subsequentes.
Ao engenheiro florestal exigiu-se-lhe mais do que nunca
competências acrescidas em termos sociais, uma nova
“Engenharia Social” desenvolvida no campo e de forma
empírica e que só mais tarde haveria de ser reconhecida
pelos currículos universitários. Neste contexto, o projecto de
arborização da serra de Bornes, objecto de desenvolvimento
particular neste Destaque, é uma das obras mais
importantes do Fundo de Fomento Florestal na região Norte,
paradigmático ainda pelos modelos de silvicultura que



propôs, das novas espécies florestais e suas consociações,
preparações de terreno, diversificação produtiva, entre
outros. Desde então e até hoje a relação da sociedade
portuguesa com a sua floresta não tem parado de evoluir no
sentido da sua “apropriação social”.
Nos anos 80 a integração de Portugal na Europa veio
acelerar a especialização produtiva da generalidade do sector
agrário com a intensificação da utilização das terras mais
férteis e o consequente abandono daquelas menos
favorecidas não só em termos de fertilidade, mas também de
topografia e de acessibilidades. Como consequência, uma
“urbanização” acelerada da população rural conduziu ao
desajuste da estrutura actual da floresta relativamente à sua
cada vez menor integração nas diversas dinâmicas rurais que
antes a sustentavam. Os grandes incêndios florestais,
nomeadamente os de 2003 e de 2005, não foram mais do
que reajustes abruptos e catastróficos da floresta portuguesa
relativamente à sociedade que actualmente a enforma. A sua

visibilidade contribui mais do que nunca para uma
preocupação maior da nossa sociedade com a sua floresta.
Hoje em dia as funções recreativas e paisagistas da floresta
são incontornáveis na nossa sociedade. A par das alterações
demográficas recentes referidas, o último século
caracterizou-se ainda por importantes conquistas
civilizacionais que se traduzem numa redistribuição mais
equilibrada da riqueza e maiores níveis de saúde e bem-estar,
e mais tempo livre para lazer por parte da população,
seguindo aliás a tendência europeia. A sociedade portuguesa
é cada vez mais informada e conhecedora das problemáticas
ambientais, aberta aos novos movimentos e tendências
globais diversificadoras na sua “satisfação social”. Como tal,
as funções recreativas e paisagistas ocupam o devido lugar
no recente edifício de planeamento do espaço florestal
nacional e regional.
Tanto a Estratégia Nacional para as Florestas como os
Planos Regionais de Ordenamento Florestal consagram hoje
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“O Rates Park, na Póvoa de Varzim, vem ao encontro das mais recentes tendências da sociedade europeia na procura da floresta para lazer e
recreação.” (autor: Marco Inácio)



Engenheiro José Castro – Coordenador do Colégio de Engenharia Florestal
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o recreio e a paisagem como funções prioritárias para a
nossa floresta regional, a par das restantes funções
tradicionais de produção, silvopastorícia, caça e pesca,
protecção e conservação da natureza. No primeiro daqueles
instrumentos de gestão territorial – a Estratégia Nacional 
– as matas nacionais são referidas pela sua importância para
o desenvolvimento de áreas recreativas, quer para o desfrute
quotidiano das populações vizinhas, quer como vector da
actividade turística associada. A Mata Nacional do Camarido
recebe por isso um tratamento especial neste Destaque. Por
outro lado, nos diversos Planos de Ordenamento Florestal
relativos à região Norte, a função Recreio, Enquadramento e
Estética da Paisagem é particularmente importante para os
espaços florestais da região do Douro, bem como para os da
Área Metropolitana do Porto.

Dos desafios de hoje
Neste momento em que se discute o novo Código Florestal
importa, pois, sublinhar a incontornável relevância social da
nossa floresta. A nossa sociedade, tal como a dos restantes
países europeus, é cada vez mais urbana e, ao mesmo
tempo, tende a adoptar o património florestal como algo
inerente à sua matriz como comunidade.
Neste sentido será imperioso que os currículos das
formações em Engenharia Florestal envolvam cada vez
mais componentes no campo das Ciências Sociais,
necessários à compreensão das novas atitudes da
sociedade relativamente à sua floresta. Por outro lado,
importa que a Ordem dos Engenheiros assuma também
essas novas componentes sociais da Engenharia Florestal
como competências necessárias ao engenheiro florestal
para exercer e assegurar um desempenho adequado à
evolução da sociedade actual no futuro. Será incontornável
a transversalidade da Engenharia Florestal, contactando
com a Engenharia Agronómica, do Ambiente ou
Geográfica, entre outras. Não será difícil adivinhar uma
necessidade de reequacionar a complementaridade das
competências entre a Engenharia Florestal e a Arquitectura
Paisagista, num processo muito similar ao que acaba de
ocorrer entre as competências da Engenharia Civil e as da
Arquitectura.
Com o abandono rural e a diminuição da pressão agrícola
sobre os seus espaços mais marginais que contactam com o
actual espaço de utilização florestal vão-se perdendo hoje as
referências fundiárias que até há algumas décadas atrás
eram fortemente disputadas com a apropriação privada de
áreas comunitárias para fazer agricultura. Para estes casos
urge criar condições para a re-apropriação comunitária

desses terrenos que deixando de cumprir a sua função
produtiva de auto-suficiência local são agora indispensáveis
para dar coerência ao seu ordenamento e dimensão e à sua
gestão para um usufruto social crescente.
Por outro lado Portugal não poderá evitar as recentes
tendências europeias de abrir as florestas privadas ao acesso
público livre (open access codes), numa partilha de
responsabilidades entre proprietários e utilizadores que
permita ressarcir os primeiros pelos serviços que prestam
aos segundos.
Com a urbanização crescente da nossa população novas e
mais amplas escalas de abordagem serão necessárias, muito
superiores às antigas Administrações Florestais ou às actuais
Unidades de Gestão Florestal, contrariando mesmo a
municipalização das competências da administração das
nossas florestas.
Ao conceito de “silvicultura próxima da natureza” que a
Engenharia Florestal tem vindo a desenvolver nas últimas
décadas na Europa sucederá um novo conceito de
“silvicultura próxima da sociedade”.

Dos seus protagonistas antigos até aos da floresta actual
A Engenharia é uma arte que deve sempre tudo ao génio dos
seus protagonistas e a Engenharia portuguesa não é
excepção. No caso da Engenharia Florestal o seu
desenvolvimento é indissociável do recentemente extinto
corpo da Guarda Florestal, uma carreira da administração
pública criada em 1824 no âmbito da Administração Geral
das Matas do Reino. Desde aí, os guardas florestais foram
protagonistas dos grandes momentos do desenvolvimento
florestal português, tendo-se-lhes exigido quase sempre que
vivessem isolados, em lugares remotos, com o sacrifício do
desenvolvimento pessoal, social e profissional da sua família
mais próxima, ou a dela abdicar para a poder educar e
promover socialmente.
À floresta da região Norte estiveram ligados também dois
nomes incontornáveis da história florestal portuguesa, um
para cada um dos momentos grandes do seu
desenvolvimento já antes referidos.
Durante o período da Administração Geral das Matas do
Reino, Bernardino Barros Gomes (1839-1910) foi e ficou
como um dos homens grandes da floresta portuguesa. Chefe
da Divisão Florestal do Norte dessa administração, a ele se
devem trabalhos de desenvolvimento da Mata Nacional do
Camarido logo nos anos 70 do século XIX. Para a Engenharia
Florestal portuguesa deixou os estudos sobre a arborização
de extensas áreas de dunas e serras, instalação de viveiros,
de caminhos e de redes divisionais. A par da obra no terreno



são reconhecidas como fundadoras as suas obras de síntese
tais como “Condições Florestais Portuguesas” e “Estudo
sobre as Espécies de Carvalhos Florestais Portugueses”,
entre outras.
Protagonista da viragem do século XIX para o século XX na
pioneira Administração Florestal do Gerês, Tude Martins de
Sousa (1874-1951) enfrentou e resolveu os problemas
inerentes à coexistência dos interesses dos povos serranos
com a utilidade pública dos terrenos comunitários do
território que viria a estar na origem do actual Parque
Nacional da Peneda-Gerês. Só a sua grande competência de
que deixou testemunho na obra “serra do Gerês: estudos,
aspectos, paisagens”, lhe permitiram que fossem
promulgadas várias posturas regulamentares para a
utilização desses terrenos comunitários. Fica para a história
da floresta da região Norte o cunho festivo e pedagógico que
incutia às comemorações locais do Dia da Árvore, bem como
a sua premonição quanto ao futuro daquele território como
Parque Nacional!

De pais para filhos
A dedicação exigida ao profissional florestal, antes referida,
não podia deixar de marcar toda a sua família mais próxima,
como de resto também já se referiu para o caso do corpo da
Guarda Florestal. Embora sem as condições espartanas dos
guardas florestais, também a família dos superiores
responsáveis hierárquicos acabavam por ser envolvidas pelo
ambiente físico e profissional das florestas. Como resultado
tornaram-se inevitáveis os casos em que o apelo profissional
da floresta se estendeu de pais para filhos.
Mais do qualquer homenagem aos pais trazemos aqui o
testemunho de dois colegas que começaram a ver, a ouvir e
a sentir a floresta ainda no berço, acabando mesmo por
seguir as pisadas dos seus progenitores: a engenheira Maria
Isabel Moreira da Silva é filha do engenheiro José Moreira da
Silva e João Carlos Telo Lobão da Gama Amaral é filho de
António Gomes da Gama Amaral. Os progenitores já não
estão entre nós mas ficarão para sempre ligados a dois dos
momentos mais marcantes da floresta da região Norte: a
criação do Parque Nacional da Peneda-Gerês e o Plano de
Arborização da serra de Bornes. Ainda que possam ser quase
coincidentes no tempo estas realizações diferem no espaço
e, sobretudo, na estratégia do Estado para a floresta
portuguesa. Com o Parque Nacional da Peneda-Gerês, o
Estado português acompanharia os restantes países
europeus no reconhecimento da importância social do
espaço florestal e da sua biodiversidade enquanto
património nacional. Com o Plano de Arborização de Bornes

o Estado reconhece a necessidade de envolver também os
proprietários particulares para a valorização do património
florestal nacional que pela sua extensão e perenidade têm
implicações no funcionamento ecológico do território que
vão muito para além da sua circunstância como factor de
produção.
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Engenheira Isabel Moreira da Silva – Unidade de Gestão Florestal do Minho, Autoridade Florestal Nacional
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Quais são as primeiras impressões que guarda da floresta
uma vez que o seu pai era guarda florestal?
O meu pai era um apaixonado pela profissão que tinha,
exercendo-a com uma enorme inteligência e visão
estratégica. Tudo o que a envolvia era muito intenso,
emanava luz e cores… Pude “segui-lo” desde muito
pequena, acompanhando-o com a minha mãe. Adorava
andar na serra com ele e diziam-me que eu parecia uma
“cabra” a trepar os montes. Segundo consta, desde os cinco
anos que afirmava querer ser guarda-florestal, ao que o meu
pai respondia que escolhia uma profissão dura e difícil.
O que recordo serem as minhas primeiras impressões, com
os “passeios” nas matas, os incêndios, as reuniões em
nossa casa em que ouvia as conversas entusiasmadas com
colegas, embora me escapasse o conteúdo, eram de que a
floresta, para além de todo um atractivo encantatório que
continha, era uma “coisa” muito viva e com um pulsar
muito próprio que por vezes levava as pessoas aos seus
limites, como no caso dos incêndios.

Que recordações guarda das implicações da profissão do
seu pai no quotidiano da família?
Sempre percebi que exercer a profissão do meu pai
“obrigava” a um enorme empenho e dedicação. O meu pai
saía cedo e chegava tarde, não tinha fins-de-semana nem
podia cumprir horários. Nunca senti que fosse um pai
ausente porque a minha mãe era muito presente e porque
ele esteve sempre nos momentos importantes. Para além
do mais, quando se ausentava por mais tempo, era
frequente que eu e minha mãe o acompanhássemos. No
entanto nunca percebi que o tempo de entrega ao seu
trabalho fosse um sacrifício, pelo contrário, fazia-o com
uma enorme satisfação e esse sentimento tornava a sua
profissão ainda mais apaixonante.

Quais as razões que hoje em dia considera como
determinantes para a escolha da sua carreira em Engenharia
Florestal?
Sempre me questionei se ser engenheira florestal tinha sido
uma escolha ou um “destino”. Nunca pensei nem senti que
pudesse ser outra coisa. Quando me perguntavam o que
queria ser se não enveredasse por esta profissão, respondia
que queria ser engenheira florestal. Não se trata apenas do
meu trabalho, mas talvez o meu principal hobby. Sinto-me

tantas vezes um ser profundamente privilegiado por poder
fazer o que faço e que adoro.
Esta profissão é uma causa a que me dedico de corpo e
alma, com um grande fervor. É a maneira que tenho de
tentar contribuir para um país melhor. E mesmo quando
tudo se torna difícil penso no que o meu pai me dizia: “Um
florestal tem de ser poeta, pois deve continuar a acreditar,
mesmo quando já ninguém o faz”.

Quais as recordações que guarda dos espaços florestais que
ao tempo foram tão importantes no percurso profissional do
seu pai?
A nossa família passava férias nas casas florestais da Mata
Nacional do Camarido. O meu pai estava lá por causa dos
incêndios, o resto da família fazia praia. Começámos a ir
para lá, tinha eu três anos e deixámos de ir já eu tinha 16.
Este espaço marcou-me profundamente.
Esta mata não é uma mata como as outras. Sempre a
senti frágil mas poderosa. Aqui o vento murmurava de
forma diferente, confundindo o seu lamento com o
trovejar do mar. Aqui o pinhal era imponente mas
inseguro. Era o meu mundo, um espaço de liberdade com
tudo o que podia desejar.
Dei muitos e longos passeios nesta mata, quer com o 
guarda-florestal que lá vivia, quer com o meu pai. Com o
primeiro fazia a chamada “ronda” e aprendia a
percepcionar a presença de actos menos conformes como
a caça, a corte da Camarinha e tantas outras coisas. Com o
meu pai aprendi a polinização, a importância da mata
dunar e qual o seu efeito, mais um sem-numero de
informações que só mais tarde me apercebi quanto
valiosas foram. O meu pai era um educador nato, quase
compulsivo! Ensinava-me que achava que eu podia
entender e explicava tudo de uma forma muito simples
como se fosse uma história. Ele sempre foi o meu mestre e
foi talvez aqui que fez a minha “iniciação” florestal. Mas foi
também o meu pai que me ensinou o “gemer” da mata,
que me mostrou a sua luz e o seu brilho, que me fez
descobrir as suas debilidades e o seu poder.
Era fantástica aquela mata, pelo que tinha e pela emoção
com que nos envolvia. A Mata do Camarido tinha uma alma
e eu sentia essa alma pulsar dentro de mim e do meu pai
quando passeávamos os dois por lá.
Como é que era possível não ser florestal…

Entrevista com Isabel Moreira da Silva
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Como vê hoje o desenvolvimento desses espaços, tendo em
conta as estratégias que estiveram subjacentes ao seu
desenvolvimento?
Não vejo… Ou melhor, tenho esperança de começar agora
a ver!
A Mata do Camarido não perdeu a alma, mas está
profundamente ferida…
Desde há muitos anos que a mata se tem pautado por uma
ausência de estratégia, limitando-se a ser sujeita a acções
prementes e pontuais. Ela é apenas mais um reflexo da
ausência de uma política para as áreas públicas, neste caso,
ou baldias, geridas pelo Estado.
Somando a esta ausência de estratégia uma muito
debilitada fiscalização, resulta que a mata é fruto do abuso
de quem o quer fazer.
Os tempos mudaram muito dos meus 16 aos meus 48
anos. É com profundo desgosto que vejo, no Verão, um
estacionamento caótico e um parque de estacionamento

vazio sem ninguém que imponha regras, e permitindo
que aquele espaço sóbrio e de paz se torne numa feira!
Embora se mantenham os propósitos a que se destinava
a Mata do Camarido, a maioria dos que a usufruem não
os conhecem, ou preferem desconhecê-los. A par deste
conveniente “desconhecimento” tem crescido de forma
exponencial a apetência para uso deste espaço, não
tendo existido, até agora, uma estratégia que os
compatibilize.
As boas notícias são que finalmente a mata tem um
plano de ordenamento e, quero acreditar, contará com o
empenhamento político para o colocar em marcha.
Tenhamos esperança que a Mata do Camarido possa
rejuvenescer a sua alma e retomar o seu pulsar,
recuperando a sua imponência. Para isso é necessário que
nós sejamos capazes de a usar com o respeito que ela
merece. Só assim ela nos poderá oferecer a sua paz e os
seus jogos de luz e de sombra com o brilho que conheci.

A Mata Nacional do Camarido é única na região Norte; submetida ao Regime Florestal Total há mais de um século para protecção da Natureza,
tem hoje um inquestionável valor social (foto: João Bento).



Engenheiro João Gama Amaral – Bosque, Lda.
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Quais são as primeiras impressões que guarda da floresta
uma vez que o seu pai era guarda florestal?
Um aspecto tenho em mente: sempre me disse que a floresta
necessitava de uma presença constante já que está em
evolução permanente. Lembro-me da importância com que
era identificada a leitura multidisciplinar, que é exigível pelo
biossistema florestal, lembro-me da excelência com que era
referida a região do Vale do Tâmega; lembro-me do respeito
que era tido pelo papel do pinheiro bravo como espécie
florestal pioneira e do seu papel incompreendido no seu seio
na floresta portuguesa; lembro-me da necessidade de contar
com a área florestal do proprietário privado (pequeno ou
grande) para prosseguir com as políticas que, especialmente
no Norte, apenas tinham visibilidade em áreas submetidas ao
velho Regime Florestal. Lembro-me essencialmente da
importância com que analisava o biossistema e da
necessidade de dualidade de intervenções, protecção e
produção que era imprescindível ter para a preservação do
“lugar” florestal no ecossistema existente. Sem que seja por
último, mas merecedor de referência, lembro-me da
importância que dava à necessidade de apoiar as
comunidades rurais a assumir e a concretizar na prossecução
de uma gestão correcta e pró-activa das áreas florestais
existentes em espaços baldios.

Que recordações guarda das implicações da profissão do
seu pai no quotidiano da família?
Sem dúvida alguma que a profissão teve implicações no
desenrolar do quotidiano, no tempo tomado, nas visitas ao
campo, na pronta reacção aos imprevistos florestais. 
No entanto posso dizer que eram implicações
perfeitamente identificadas, que davam prazer e
acarretavam uma mais-valia inequívoca, até porque o os
tempos (e o tempo) eram outros e sempre se aprende
imenso a olhar a Natureza com os olhos da experiência,
em especial quando são os olhos do nosso pai.

Quais as razões que hoje em dia considera como
determinantes para a escolha da sua carreira em Engenharia
Florestal?
Em primeiro lugar a inequívoca influência que a profissão
dominante na família teve. Em segundo lugar uma certa
inconsciência, que hoje assumo como saudável, apesar da
eventual limitação ou não que daí pudesse surgir. 

Por último, mas nem por isso com menor importância, o
desafio de o ter como colega foi, sem dúvida alguma, um
dos factores que também me ajudou na escolha efectuada.

Quais as recordações que guarda dos espaços florestais que
ao tempo foram tão importantes no percurso profissional do
seu pai?
Existem projectos que marcam, facto indissociável de Bornes,
que pela especificidade do local teve um papel relevante. 
E quando temos o gosto de poder partilhar e acompanhar
esses casos com o nosso pai, fica-nos uma força de ligação
pura e perene que nos marca para a vida.
Sempre me foi identificado Bornes como algo de que
poderíamos retirar lições e conhecimentos que nos
ajudariam na prossecução do trabalho a que nos
propúnhamos seguir (e que seguimos) pela vida fora. 
A forma transversal como Bornes se pretendeu colocar no
terreno enalteceu o propósito de apoiar a criação de
florestas em espaços privados que estavam em evolução
negativa na questão edáfica.

Como vê hoje o desenvolvimento desses espaços, tendo em
conta as estratégias que estiveram subjacentes ao seu
desenvolvimento?
É um espaço marcante mas que infelizmente não conseguiu
evoluir na sua exuberância natural e reconduzida, de tão
isolado que ficou. Bornes continua por cumprir! A defesa
inequívoca do conceito Bornes deveria situar-se na primeira
linha da intervenção estratégica de promoção do biossistema
florestal em Portugal, ou pelo menos na metade Norte e
Centro do país. Recordo a importância que  milhares de
pequenos proprietários tiveram na “cedência” das suas
propriedades (primeiros ‘2080’ em plena década de 60 do
século passado). Recordo a impotência sentida quando foram
executados cortes finais em povoamentos com 22 anos.
E o que é um facto é que apesar de a evolução de Bornes
não ter sido a ideal, nem nada que se lhe pareça, os
incêndios não tiveram lugar e invade-me o sentimento
muito forte de que quando se estava a criar a floresta havia
a firme certeza de que não era para que ela ardesse.
E é hoje tão bonito ver o frondoso desenvolvimento dos
seus povoamentos que nos fica sempre a pergunta: porque
não se fizeram mais projectos destes? Que melhor
recordação pode um filho guardar da profissão do seu pai?

Entrevista com João Gama Amaral
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Os espaços florestais em Portugal são essencialmente
privados. Pertence ao Estado somente cerca de 2% da área
florestal. A área comunitária, propriedade dos compartes,
gerida por estes ou em associação com o Estado, representa
pouco mais de 11%. Refira-se que maioritariamente nos
concelhos do Norte e Centro a dimensão média dos prédios
rústicos se situa abaixo de 
um hectare (ha).
O caso da obra em Bornes, que se apresenta, incide sobre a
arborização, iniciada na década de 70 do século passado, na
encosta Noroeste da serra de Bornes, concelho de Macedo de
Cavaleiros, propriedade particular de agricultores das
freguesias de Bornes, Vale Benfeito, Grijó, Vilar do Monte e
Castelãos, tendo-se estendido ao concelho de Mogadouro,
freguesias de Bruçó, Castelo Branco, Vilarinho de Galegos,
Vale da Porca, Vilar do Rei e Urrós.
Em face das reduzidas dimensões dos prédios impunha-se a
obtenção de áreas mínimas de intervenção, quer ao nível da
florestação, quer da gestão, pelo que foi necessário realizar
todo um trabalho junto dos donos dos terrenos de modo a
consentirem e a perceberem a importância de se associarem.
Azevedo Gomes (1969) releva a necessidade de ser analisada
a arborização do património particular com mediação do
Estado pela Lei n.o 2069, de 24 de Abril de 1954, uma vez que
esta lei concedia a opção de arborização às entidades
particulares detentoras dos terrenos cuja arborização havia
sido reconhecida de utilidade pública urgente e desde que
incluídos numa zona servida por um Plano Regional de
Arborização aprovado. Assim, criaram-se mecanismos,
assentando a arborização numa das seguintes modalidades:
a) execução a cargo dos proprietários da totalidade dos
trabalhos previstos de acordo com os projectos elaborados
pelos Serviços Florestais; b) execução a cargo dos particulares
e dos Serviços Florestais; c) execução a cargo dos Serviços
Florestais, os quais ocuparão os terrenos durante um período
não superior a 20 anos.
Instituído o Fundo de Fomento Florestal (FFF), organismo
responsável pela florestação dos terrenos privados, são
publicados os Decretos-Lei n.o 45 443, de 16 de Dezembro de
1963, e os n.o 45 793 e 45 795, de 6 de Julho de 1964, os quais
estão relacionados com a organização e autonomia do FFF.
Este tinha a finalidade de estimular, financiar e promover a
arborização de solos de utilidade florestal do património
particular. Na generalidade o FFF funcionava como fonte de

financiamento (mediante subvenções), actuava sempre como
serviço planeador e fiscalizador e, por vezes, como executor.
O FFF tinha como função a elaboração de planos regionais de
arborização, sempre voltados para terrenos de proprietários
particulares, e a de projectos de arborização por prédios ou
conjuntos de prédios enquadrados por aqueles planos. Assim
os projectos executados emanavam todos de Planos
Regionais de Arborização (PRA) produzidos para zonas
eleitas de intervenção, com base na necessária prospecção
apoiada nas principais causas económico-
-sociais e técnicas do atraso, inércia ou desequilíbrio das
mesmas, com o objectivo de, a partir destas zonas, criar pólos
de desenvolvimento e exemplos de irradiação deste tipo de
intervenção. Ao nível do funcionamento este organismo
estava vocacionado para: a) financiar a arborização dos
terrenos de uso florestal e agro-florestal do património
particular mediante subvenções e empréstimos à arborização
e tratamentos; b) subvencionar a arborização em natureza,
em serviços e em dinheiro, embora em qualquer dos casos
seja o FFF a fixar o montante de subvenção, o qual não
poderia exceder os 50% da despesa anual referente à
arborização, não ultrapassando os 10 000$00 por
proprietário e por ano; c) dar prioridade, em matéria de
investimentos, à arborização, aos Planos Regionais de
Arborização ou Programas Anuais de Arborização que
beneficiassem o maior número de proprietários. Mais tarde o
decreto regulamentar n.o 13/77, de 18 de Fevereiro, actualiza o
montante do subsídio por peticionário (a subvenção não
reembolsável poderia, desde que em grupo, atingir no
máximo, por proprietário, os 35 000$00 para cobrir o custo
de preparação do terreno mais o valor das plantas).
Por decreto as zonas de intervenção do FFF localizavam-se
a Sul do Tejo, embora com referência à urgência de serem
estendidas às regiões do Nordeste Transmontano e Beirão,
bem como à Bacia Hidrográfica do Mondego. Neste
contexto surge o Plano de Arborização da serra de Bornes
(PASB) apontando para uma área entre 9000 a 10 000 ha.
O PASB (imagem da página seguinte) foi publicado em
1970 com o objectivo prioritário de dar preferência às
acções capazes de melhorar a produtividade do trabalho
agrícola e de incrementar os rendimentos da respectiva
população. Um dos meios propostos apontava para a
mudança de uso do solo, passando muitas áreas incultas ou
entregues à agricultura, em especial ao cultivo extensivo de

A obra florestal em Bornes
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cereais, gradualmente à floresta e à silvopastorícia. Esta
proposta tinha implicações socioeconómicas, tendo de ser
eliminadas as desvantagens ligadas ao dimensionamento
insuficiente das propriedades por via da associação dos
proprietários através de acções de extensão florestal. Estas
acções eram levadas a cabo pelo corpo técnico do FFF com
muito empenho e determinação, uma vez que acreditava
claramente nas “virtudes” deste modelo – associação dos
pequenos proprietários.
A arborização da serra de Bornes iniciou-se na freguesia
com a mesma designação: Bornes, com a associação dos
proprietários que detinham em média 1,9 hectares, mas cuja
área média por propriedade era de 0,7 ha. O consentimento
e o envolvimento destes proprietários advinham de reuniões
frequentes nas quais se apresentava o plano, explicava as
vantagens da arborização, referindo-se até à exaustão que o
Estado jamais tomaria conta das suas propriedades,
limitando-se, de acordo com a legislação disponível, a
elaborar o projecto de florestação e a executá-lo, intervindo
os detentores do terreno na escolha das espécies. Por outro
lado, e dado o tamanho das propriedades, bem como a sua
dispersão, procedia-se ao cadastro simplificado com base

na fotografia aérea a fim de os terratenentes poderem
sempre saber onde as suas terras se localizavam na
cartografia então elaborada, mesmo que os marcos fossem
derrubados aquando da execução da obra. 
Se a intervenção na propriedade individual por parte do FFF
foi inovadora, refira-se que a intervenção em grupo, ou
núcleos, como era então designada, foi, seguramente,
bastante mais complexa.
Com base no PASB planeava-se, localmente, elaborando
projectos. As espécies recomendadas neste plano eram:
pseudotsuga, pinheiro bravo, sobreiro, castanheiro e
eucalipto, de acordo com o seguinte quadro:

Neste, para além das áreas a cobrir, constam as estimativas
do custo médio de cada hectare por espécie, bem como o
montante previsto para o plano. Para a zona já referida e
onde se trabalhou as espécies eleitas foram a pseudotsuga,
castanheiro e pinheiro larício, de acordo com os princípios
de ordenamento do espaço e os correspondentes estratos
de arborização, respectivamente na seguinte proporção:
60%; 30%; 10%. Releve-se que na freguesia de Bornes foi
instalado um viveiro florestal onde a mão-de-obra empregue
era intencionalmente contratada nos lugares das freguesias
cobertas pelo PASB. Igualmente os tractoristas, capatazes e
pessoal indiferenciado, nomeadamente para a marcação de
curvas de nível e plantação, eram recrutados nas zonas onde
os projectos se desenvolviam, o que muito contribuiu para a
melhoria dos rendimentos das populações locais pelo grande
número de pessoas envolvidas nestas operações. Com certeza
que a política de criação de postos de trabalho localmente
favorecia a nossa actuação pois que os trabalhadores
recrutados passavam a ser elementos de extensão junto dos
seus vizinhos. Por outro lado, a nossa proximidade aos
proprietários permitia ganhos de confiança mútua, percebendo

Essências Áreas (ha)

Custos de Instalação

Médios por ha
(esc.)

Totais
(esc.)

Pseudotsuga 4500 3365 15 142 500

Pinheiro bravo 1770 1205 2 132 850

Sobreiro 2255 1410 3 179 550

Castanheiro 1000 3000 3 000 000

Eucalipto 300 2855 856 500

Total Parcial 24 311 400

Obras Complementares 1 600 400

Total Geral 9825 25 911 800
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eles melhor a nossa acção. A título de exemplo refere-se que
no projecto de Vale Benfeito se beneficiaram 211 proprietários
associados e no de Grijó 166, igualmente associados.
Apresenta-se o quadro seguinte, elaborado por M.B. Correia
(1996), onde se dá conta dos projectos do núcleo de
Mogadouro (prolongamento do PASB) executados entre
1974 e 81, bem como o n.o de proprietários envolvidos, as
áreas intervencionadas e os subsídios atribuídos.
Naturalmente que, quando nos envolvemos na organização
dos pequenos proprietários com o objectivo de se
associarem, a fim de as propriedades de cada um poderem
vir a ser arborizadas com a sua anuência, admitíamos que
mais tarde se passasse a formas superiores de organização,
nomeadamente podendo vir a constituírem-se cooperativas
de produção em que o produto final fosse a madeira. 
De facto, assim não aconteceu, pois de acordo com Baptista
e Santos (2005) estes proprietários eram essencialmente
caracterizados no grupo Propriedade-reserva (PR). Segundo
estes autores “os proprietários deste tipo não investem e não
praticam intervenções produtivas. Apenas uma parte
insignificante tem contabilidade ou registo organizado de
despesas e de receitas e cerca de um terço não retira mesmo
qualquer produção da sua mata. Esta pesa também muito
pouco no conjunto dos rendimentos de cada proprietário e os
proventos obtidos são, para a grande maioria, irregulares...”
A obra de arborização da serra de Bornes ter-se-á ficado
por cerca de 2000 ha, pois que, como diz Coelho em 1997:

“Nos termos do Decreto Regulamentar 78/77, de 25 de
Novembro, dá-se a extinção do FFF, sendo reconvertido
em Direcção-Geral de Fomento Florestal, mantendo-se, no
entanto, toda a estrutura do extinto fundo que
rapidamente mostrou a sua vitalidade em todo o país,
tanto nos terrenos particulares como comunitários,
como no incremento da silvopastrícia e consecução de
novas áreas, executando ainda projectos piloto em
pastagens de montanha”. Assim a actuação do FFF
diversificou-se, virando-se este principalmente para a
intervenção em áreas baldias, as quais tinham grande
peso na zona da II Brigada de Arborização que cobria os
distritos de Bragança e de Vila Real. Em 1983 é criada a
Direcção-Geral das Florestas (DGF) e extintas a DGOGF
e a DGFF, vindo esta a cessar em definitivo a sua
actividade em 1986.
Neste contexto o esforço de arborização de terrenos
privados foi secundarizado, abandonando-se o PASB, bem
como o apoio prestado aos projectos realizados. Dada a
inflexão de políticas a manutenção do espaço arborizado
na encosta Noroeste da serra de Bornes ter-se-á mantido
através do recurso, por parte dos particulares, a
instrumentos e incentivos comparticipados pela União
Europeia, tais como o Programa de Acção Florestal, 
o 1.o Quadro Comunitário de Apoio para Portugal e o
Programa de Desenvolvimento Florestal  que foram sendo
disponibilizados.

Fonte: Correia, M.B.

N.o Freguesias
N.o de

Proprietários
Áreas Parciais

(ha)
Área Total

(ha)
Trabalho de

Campo (ano)
Distribuição

Espécies (ha)
Caminhos

(km)
Subsídio
(contos)

89/77

Bruçó - Cast. Branco 169 137 525 1974/77 Psd-85 65 2396

Vilarinho Galegos 47 97 Pnb-377

Vilarinho Galegos 148 291 Cs-63

89-A/77
Cast. Branco - Bruçó 175 302 435 1976/77 Psd/Pnb-405 6 2535

V. da Porca 50 133 Cs-30

89-B/77

Bruçó 125 196 451 1977/78 Psd-150 7 4149

Vilarinho Galegos 90 95 Pnb-160

Vilar de Rei 97 160 Cs-141

44/79 Urrós 219 172 172 1979/80
Pnb-165

4 1718
Psd-7

45/79
Cast. Branco

258 264 264 1979/80
Pnb-250

5 3339
(Q.Quebr.) Psd-14
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Passando para a actualidade, diga-se que, em 2005, foi
estabelecido o enquadramento legal para a criação das
Zonas de Intervenção Florestal (ZIF), permitindo uma
intervenção específica em matéria do ordenamento e da
gestão florestal. Esta lei procura promover a gestão do
património florestal nacional, nomeadamente através do
ordenamento das explorações florestais e da
dinamização e apoio ao associativismo, competindo ao
Estado dinamizar a constituição de explorações florestais
com dimensão que possibilite ganhos de eficiência na
sua gestão através de incentivos ao agrupamento de
explorações, ao emparcelamento de propriedades e à
desincentivação do seu fraccionamento. Aluda-se a
obrigatoriedade de existência de um Plano de Gestão
Florestal (PGF) e de um Plano de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (PDFCI) de carácter vinculativo para
todos os proprietários e produtores florestais abrangidos
pela área territorial da ZIF.
No seguimento desta legislação entendemos
interessante referir que no Norte interior a 1.a ZIF a ser
criada foi numa área contígua ao PASB (ZIF de Lombo,
Chacim, Olmos e Morais, Portaria n.o 1552/2008, de 31 de
Dezembro de 2008, englobando vários prédios rústicos
das freguesias de Chacim, Olmos e Morais, concelho de
Macedo de Cavaleiros). No presente está em fase de
aprovação a ZIF de Vale Benfeito, Grijó, Vilar do Monte e
Castelãos com a área de 1380 ha coincidente com a área
arborizada na encosta florestada da serra de Bornes, pelo
que pensamos que a nossa acção na década de 70 pode
ter constituído um embrião para agora os proprietários
se associarem, gerindo e explorando as suas
propriedades em conjunto.

Nota:
Estes apontamentos acerca da arborização na serra de
Bornes, propriedade particular, incidiram em primeiro lugar
sobre o trabalho que fizemos, bem como o realizado por
colegas que nos antecederam, nomeadamente o engenheiro
António Gama Amaral, que desenvolveu a sua actividade
antes de 1974 na área da II Brigada de Arborização, sediado
em Mirandela, e posteriormente como director de brigadas
na sede em Lisboa, a quem se reconhece o grande valor da
obra encetada. Felizmente que tivemos o privilégio de poder
continuar a sua acção de 1974 a 1978, com a primeira
engenheira silvicultora, chefe de uma Brigada de
Arborização, coordenando uma equipa muito empenhada e
comprometida com a arborização dos terrenos privados.
Desta equipa, queremos destacar Renato Daniel Novais,
Alfredo Travessa Ramalho, António de Jesus Cordeiro e João
Manuel Polido Lopes Mourato.
No que respeita ao Plano de Bornes é o engenheiro Camilo
de Mendonça, natural do concelho de Macedo de
Cavaleiros, que, de início, incentiva a realização do plano.
Uma referência muito especial ao Professor António
Manuel Azevedo Gomes, responsável pela publicação de
“Fomento da Arborização nos Terrenos Particulares
(Planeamento para o Sul do Tejo)”que tanto contribuiu
como suporte teórico para muita da actividade
desenvolvida pelo então Fundo de Fomento Florestal.
Gostaríamos ainda de relevar o papel, entre outros, dos
engenheiros Francisco Nobre Coutinho, João Paulo
Azevedo Gomes, João Lince de Oliveira, bem como do
Professor António Alberto Monteiro Alves. A todos a nossa
homenagem.
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A Mata Nacional do Camarido (MNC), com os seus cerca
de 150 hectares (ha), constitui um caso singular da presença
de matas nacionais na região Norte, aqui apenas
acompanhada pela Mata Nacional da Gelfa e Mata Nacional
do Gerês, ambas sob gestão do Instituto de Conservação da
Natureza e Biodiversidade (ICNB); a Mata da Gelfa, de
muito pequena dimensão e completamente invadida por
acácia, e a Mata Nacional do Gerês, integrando uma parcela
importante do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG).
Situada na margem esquerda, junto à foz do rio Minho,
constitui um exemplo pioneiro do esforço continuado de
arborização e estabilização das dunas do litoral, com um
largo historial bem documentado da sua gestão. Com uma
envolvente climática de grande amenidade, nas proximidades
das praias tradicionais de Moledo e Vila Praia de Âncora,
tem, nos tempos mais recentes, sido progressivamente
utilizada como espaço preferencial de recreio e suporte para
actividades de ar livre. As progressivas dificuldades
orçamentais e de pessoal da Administração Pública têm
conduzido a uma degradação continuada da sua composição
arbórea, apresentando hoje uma estrutura e composição da
vegetação empobrecida com níveis preocupantes de
infestação por diversas invasoras, em especial de acácias, e
uma representação demasiado evidente de extensas áreas de
pinhal decrépito.
O esforço de recuperação e intervenção na MNC será,
certamente, uma tarefa prolongada no tempo, obrigando a um
esforço continuado de persistência que não poderá esquecer a
importante contribuição do património documental e vivencial
da MNC para a nossa história florestal. O grande desafio que
se coloca na actualidade traduz-se na necessidade de integrar
as inevitáveis intervenções de recuperação e de reconversão do
coberto florestal, delineadas de forma rigorosa e com
cuidados acrescidos de integração paisagística, com um
projecto de aproveitamento e usufruto do espaço e das
infra-estruturas para suporte ao desenvolvimento de
actividades de recreio e interpretação. 
A dimensão, diversidade e responsabilidade das iniciativas
exigidas não será, seguramente, compaginável com uma gestão
rotineira e atomizada, sendo indispensável encontrar formas de
cooperação alargada de agentes e instituições com celeridade
de resposta e capacidade de suporte financeiro adequado.  

Antecedentes da Mata Nacional do Camarido

Dos primeiros forais ao século XIX

Caminha recebe o seu primeiro foral no século XIII,
constituindo um estímulo à fixação da população. 
A proximidade do rio Minho vai proporcionar o
desenvolvimento de actividades importantes ligadas à pesca e
comércio portuário. Simultaneamente, a agricultura constitui
uma condição indispensável ao crescimento da população.

O Foral Velho da Vila de Caminha foi entregue por El-Rei 
D. Dinis e por sua esposa a Rainha Santa Isabel a 24/7/1284.
“Conheçam todos que eu DOM DINIS pela graça de Deus
Rei de Portugal e do Algarve juntamente com a minha
mulher a rainha Dona Isabel ilustre filha do Rei de Aragão
fazemos carta de foro a vós população de Caminha assim
aos presentes como aos que hão-de vir e seguramente
concedemos e outorgamos a vós povoadores os foros e
costumes de Valença. O qual foro é este mesmo (…). 
E aquele que fizer casa ou vinha e honrar a sua herdade e
durante um ano nela permaneça se depois em outra terra
quiser morar sirva-lhe a sua herdade onde quer que more. 
E se a quiser vender venda-a a quem quiser pelo foro da
vossa Vila” (Carvalho, 1984).
Carta feita em Lisboa aos 24 de Julho por mandato do Rei.
Era MCCCXXII.

Em 1512 D. Manuel concedeu a Caminha novo foral.

Foral Novo de El-Rei D. Manuel I, na cidade de Lisboa no dia
1.0 de Junho de 1512.
“Os maninhos serão de todo o concelho segundo cada um
puder ou quiser tomar. Os quais porém se não tomarão
senão sendo primeiro vistos pelos sesmeiros ou oficiais da
vila para isto ordenados” (Carvalho, 1984).

A importância da navegação no rio Minho, obrigando a que
se evitasse o assoreamento da foz, bem como a defesa dos
campos de agricultura litorais terá desencadeado um
esforço de contenção das areias das dunas marítimas,
através da instalação de áreas de pinhal. A Mata do
Camarido terá, assim, surgido com uma vocação definida de

Mata Nacional do Camarido:
Compatibilizar história, protecção e gestão florestal activa
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Figura 1 - Ilustração do Foral Novo de D. Manuel I 
(fonte: Carvalho, 1984).

Cópia do Alvará sobre as pessoas que cortaram madeira, roçaram
matto ou meteram gado na matta do Camarido.

Eu, El Rei, faço saber aos que este Alvará virem, que os officiais da
Camara da Villa de Caminha me enviaram pelos Procuradores que da
dita villa vieram ás Cortes que o anno passado de quinhentos e
setenta e nove, fiz na Cidade de Lisboa certos capitulos, entre os
quais vinha um de que o traslado é o seguinte: Junto da Barra está
uma matta, a qual é meia consumida com arêa, e acabando-se de
cobrir se perdem duas Igrejas Moledo e Cristelo e a barra se tapa
para não poderem entrar navios com mercadorias, e se perderem os
direitos d’Alfandega, extracto de mercancia; e como Vossa Alteza nos
faz mercé mandar que nenhua pessoa corte nem arranque arvores
nem matto d’ella com pena de cada vez seja preso, na cadeia esteja
trinta dias, pague de pena mil reis e sobre isso se tire devassa douz
mezes do anno – Janeiro e Julho – e não se cortará e a matta
crescerá, que defenda a barra, e não correrá arêa sobre a barra, nem
sobre as freguesias, e com isso se remediará tudo, porque os
accordãos da Camara não se cumprem nesse cazo, sendo muitos
feitos para o bem commum, haverá arvores de Sobreiro que sendo
criadas darão madeira para navios, e dão lustro à villa, e para cevaçao
da caça. E antes de lhe dar despacho mandei por minha provisão
fazerem carta, diligencias pelo corregedor da comarca da Villa de
Vianna da foz do Lima, á cerca do contheudo no dito Capitulo ao que
o dito corregedor satisfez; vista sua informação parecer, hay por bem
lembrar que o ouvidor do Marquez de Vila Real, Meu muito prezado
Sobrinho na dita Villa de Caminha, tirem em cada um anno devassa,
de quem na dita matta de que no dito capítulo fasem menção, cortar
madeira, roçar matto ou meter gado, e achando nisso culpadas
algumas pessoas, encorrerá cada ua pela primeira vez, que nisso for
comprehendida, alem de ser presa e estar trinta dias de cadêa em
pena de douz mil reis, a metade para os cativos e a outra metade
para obras do Concelho da dita Villa: e pela segunda será a dita pena
em dobro, e pela terceira depois de pagar a dita pena de dinheiro
encorrerá em um anno de degredo para Africa, e pelas ditas penas,
poderá o dito ouvidor proceder contra as taes pessoas até as dar à
sua decisão execução, e os officiais da Camara de cada um anno,
serão obrigados no anno, que servirem, amandar semear na terra,
que já está areada, meio alqueire de pinheiros, para produzir
pinheiros por quantos pela dita informação que o dito corregedor me
enviou, me constou que seriam muito importantes ao amparo e
restituição desta matta, e o dito ouvidor, quando tirar a dita devassa
em cada um anno, também perguntará n’ella se o cumprem assim
os outros officiais da Camara; e Mando ao dito Corregedor e ouvidor,
que óra sao, e aos que ao diante forem, e às mais Justiças oficiais a
que o conhecimento disto pertencer; que pela maneira acima dita
cumpram e guardem, e façao inteiramente cumprir e guardar este
Alvará como se nele contém, e o qual se registará no Livro da Camara
da dita Villa, e o próprio se terá no cartório d’ella com toda a boa
guarda, e das penas n’elle contheudas se lançarão pregões pelos
logares públicos e costumados da dita Villa para que seja notório e
Hey por bem que valha, tenha força e vigor como se fosse carta feita
em meu nome, por mim assignado, e passado por minha
chancellarea, posto que por ella não seja passado sem embargo das
ordenações que o contrário dispoem.

João da Casta o fez em Almeirim, quinze de Janeiro de mil
quinhentos e oitenta annos = Dom João.

1581 Julho 12 – Alvará sobre pastos da mata do Camarido aos
moradores de Crastelo e Moledo.
Chanc. D. Sebastião e D. Henrique, Doações, L. 46, fl.250.

Eu el Rey faço saber a aos que este aluara virem que avemdo
Respeito ao que dizem na petição escrita na outra mea folha atras os
moradores dos lugares de crastello e molledo termo de caminha e
visto a enformação que per meu mandado se ouue do corregedor da
comarqua da villa de viana foz de lima e seu pareçer acerqua do
conteudo na dita petição e assy a carta que sobre yso me escreuerão
os officiaes da camara da dita villa de caminha ey por bem e me praz
que os ditos moradores dos ditos lugares posão liuremente pastar
com seus pela mata de camarjdo que na dita petição fazem menção
e nao encorerão por jso nas penas declaradas na prouisão da defesa
da dita mata a qual prouisão se cumprira com esta declaração de os
gados poderem pastar nella enquanto ao dito corregedor e as mais
justiças e officiaes a que o conhecimento desto pertençer e Ihes
cumprão e gardem jnteiramente este aluara como se nelle contem o
qual se Registara na camara da dita villa de caminha pera se saber
como o assj ouuer por bem E este me praz que valha e tenha força e
uigor posto que o efeito delle aja de durar mais de h?u anno sem
embargo da ordenação do 2° Livro titulo 20 que o contrario
despoem. João da costa o fez em lixboa a xii de julho de mil e dlxxxi.
(Neves, 1993).
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protecção, tendo ao longo dos tempos sido desenvolvidas
regulamentações que garantissem a sua continuidade,
nomeadamente pelo estabelecimento de regras que
limitassem a recolha e corte de lenhas e madeiras, em
simultâneo com a prática disciplinada do pastoreio.

“A origem d’este pinhal nacional é curiosa e não deixa de ter
um certo interesse histórico. Por uma ordenança regia foi
obrigado todo o individuo que fizesse parte das povoações
circumvisinhas dos areaes que se estendiam ao sul da foz
do Minho, a semear annualmente, a quantidade de penisco

necessário para encher uma tijella de barro do preço de 10
réis. Annos depois as areias eram em grande parte
transformadas no pinhal de Camarido e os povos ao verem
a lenha na lareira e o adubo nos terrenos acharam leve o
tributo” (Mendia, 1881).

No século XV vastos domínios do Condado de Caminha,
incluindo a Mata do Camarido, foram doados ao marquês de
Vila Real, depois duque de Caminha, aí se tendo conservado
até 1641. Nesse ano, como consequência da conspiração contra

Postura da Real Matta do Camarido

Ao primeiro de Fevereiro de 1810.
Accordão que por virtude da Ordem Regia de dez de Janeiro do
presente anno, mandaí que em virtude da mesma que se acha
registada no Livro dos Registos desta Camara letra = s = a folhas
trinta e uma verso, pela qual se ordena fique em toda a sua força e
vigor as providências que se têm dado relativamente à Real Matta do
Camarido. Terão essas emanado imediatamente de Sua Alteza Real,
capítulos de correcçao, ou posturas da Camara, e pela qual se manda
proceder uma postura geral para serem multados os damninhos e
applicadas as pena pecuniarias para o Concelho, designando-se o
tempo em que se não encorre nas mesmas coimas por aproveitar os
galhos secos e agulhas, a qual farão pela maneira seguinte: 
Que nos meses de Agosto e Setembro será livre a qualquer pessoa
aproveitar os ramos secos ou as cascas das arvores, assim como as
agulhas dos pinheiros, isto deste as seis horas da manhã até às seis
da tarde debaixo da inspecção do Couteiro e officiais das freguesias
fora dos ditos meses e horas.
Toda a pessoa que for achada com instrumento de corte na Real
Matta pela primeira vez perderá o instrumento, trezentos reis de
condenação pagos da cadeia = Pela segunda vez as mesmas penas
em dobro, oito dias de cadeia e o instrumento perdido = pela terceira
vez autoado e remettido do Doutor Corregedor da Comarca. =
Segundo Artigo de postura – Toda a pessoa que cortar pelo pé
pinheiros ou sobreiros novos, ou os quebrar pela primeira vez
quinhentos reis de condennação e oito dias de cadeia e o valor do
que cortar = Pela segunda vez as mesmas penas em dobro = Pela
terceira autoado e remettido ao Doutor Corregedor da Comarca, e
em todos três casos perda do instrumento = Artigo Terceiro = Toda
a pessoa que cortar pelo pé ou fazer golpes em pinheiros ou
sobreiros grandes – pela primeira vez perda do instrumento, dois mil
reis de condennação e quinze dias de cadêa e o valor dos paus
cortados = Pela segunda autoado e remettido ao Doutor Corregedor
da Comarca = E por esta maneira houverao esta postura perfeita,
visto que mais providências se acham estabelecidas pelas Ordens
Regias, Capítulos de Correição, posturas da Camara que na Real
Ordem se mandao cumprir e guardar de que para constar mandarão
lançar esta postura neste livro competente das posturas desta
Camara de que para constar mandarão fazer este livro, que
apregoarão. 
Eu Caetano Joaquim de Sousa, Escrivão da Camara o escrevi  = Abreu
= Bacelar = Pitta =

Copia da Ordem sobre capítulos da Real Matta do Camarido
Dom João por Graça de Deos, Príncipe Regente de Portugal, e dos
Algarves, d’aquém e d’além Mar em África de Guiné, como Senhor e
Administrador da Casa e Estado do Infantado.
Faço-vos saber Juis de Fora da Villa de Caminha, que sendo visto a
plano a que por ordem Minha e com accordão dessa Camara
procedeste para a melhor preservação e guarda da Matta do
Camarido sobre, que respondendo o Desembargador Procurador
da Fazenda de Minha Casa e Estado do Infantado, sou Servido
determinar ao mesmo respeito o seguinte: Que fiquem em toda a
sua força e vigor as providências, que se têm dado para evitar
arruína da Matta, e promover o seu melhoramento, tenham ellas
demandado imediatamente de mim, ou dos Capítulos da Correição,
ou finalmente das posturas da Camara, a qual lhe ficará sujeito a
Couteiro respectivo para o suspender quando na guarda ou
descaminho d’ella, for comprehendido de falta d’officio; e ordeno
outro sim, que essa Camara passe logo a fazer uma postura geral
para serem multados os Daninhos, e fiscalizados a sua observancia,
e applicadas as penas das comprehendidas para o Concelho,
renovando as correições nos tempos convenientes como dantes se
praticava, fazendo constar a mesma postura ao Corregedor da
Comarca para a fazer observar pela sua parte. E porque é muito
justo e proveitoso, tiraram-se das arvores os ramos secos e
superfluos, assim como as agulhas; ordeno que se assigne em
Camara se tempos determinados e certos, fora dos quaes se
encontrem, com todo o rigor das posturas, às pessoas que se
acharem dentro da Matta com instrumentos próprios para cortar
lenha; e d’essas posturas a que mando proceder, remettereis uma
cópia authentica à Junta de minha Casa e Estado do Infantado;
assim como certidão de ficarem em exercício encarregando-vos, e a
essa Camara de me participar tudo quanto recrescer ou for
necessario para se promover o augmento e cultura da dita Matta do
Camarido. Esta se registe nos Livros da Camara. 
O Príncipe Regente Nosso Senhor o Mandou pelos Ministros
Deputados da Junta de sua Casa e Estado do Infantado abaixo a baixo
assignados: Venceslau Bernardino Van Houtim de Faria, a fez em
Lisboa a dez de Janeiro de mil oitocentos e dez, Caetano José de
Campos e Andrade a fez escrever = o Conde de Peniche, Thomáz José
Morais Sarmento. Passada por despacho da Junta da Sereníssima
Casa do Infantado de mil oito centos e nove. E nada mais se continha
na dita ordem, que facilmente fiz copiar da própria.

Caminha, dous de Fevereiro de mil oito centos e dez. E eu Caetano
Joaquim de Sousa, Escrivão da Camara o sobrescrevi e assignei =
Caetano Joaquim de Sousa.
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a coroa de Portugal, esses bens foram confiscados entrando na
posse da Casa do Infantado até à sua extinção (1834).
Ao longo dos tempos, de forma a garantir a conservação e
alargamento da mata mantiveram-se as posturas com
regulamentos próprios e penalizações para o seu
incumprimento.
Com a extinção da Casa do Infantado, a Mata do Camarido
foi incorporada nos bens da Coroa em 1836, passando a ser
administrada pela Câmara de Caminha.
“Sob proposta da Câmara de Caminha de 23 de Janeiro de
1836, foi o Governador Civil do Distrito de Viana do Castelo,
por Portaria do Ministério da Marinha e Ultramar de 26 de
Março deste mesmo ano, autorizado a nomear um couteiro
(…). Também por essa mesma Portaria se ordenava que o
Administrador Geral das Matas e Pinhais da Coroa
mandasse tomar posse da Mata, o que se verificou em 22
de Maio do mesmo ano” (Bentes, 1951). De acordo com a
“Annuario dos Serviços Florestaes (1902-1903)” terão
naquela data sido incorporados na Administração Geral das
Matas 90 ha relativos ao Camarido (MOPCI, 1905).
Ernesto de Faria (1866) relata que os povos vizinhos do
pinhal do Camarido, no Minho, aproveitando-se do facto da
polícia do pinhal estar a cargo de um couteiro único, faziam
buracos, a que chamavam “oratórios”, escavando ao pé dos
troncos dos pinheiros e cortando-lhes as raízes, limitando-se
depois a esperar que a primeira rabanada de vento os
deitasse abaixo. Era uso estabelecido que os povos pudessem
ir buscar lenhas ao pinhal, duas vezes por semana, e com tal
sistema era certo encontrarem-na”. (Radich, 2000).
“Com o agravamento das sucessivas devastações praticadas
pelos povos vizinhos que não respeitavam a autoridade do
couteiro foi, no ano de 1850, nomeado sem vencimento
Administrador da Mata (…), por Portaria do Ministério da
Marinha e Ultramar de 6 de Maio de 1850, o Administrador
do Concelho de Caminha, continuando a direcção superior a
competir ao Administrador Geral das Matas.
Passados cerca de dois anos, em 12 de Agosto de 1852,
transitou para o Ministério das Obras Públicas, Comércio e
Industria”.
“Tendo sido entregue em 12 de Agosto de 1872 à Divisão
Florestal do Norte, creada pela reforma de 11 de Maio do
mesmo ano e passando a ser gerida por pessoal técnico”
(Bentes, 1951).

De 1872 à actualidade: encadeado de objectivos
Na segunda metade do século XIX consolida-se a
necessidade de promover acções de arborização como forma
de contenção do avanço de areias móveis. 

O engenheiro Agnello José Moreira, referindo-se aos “areiaes”
da costa ao Norte da Póvoa de Varzim, diz o seguinte:
“A zona de areias é estreita, variando de 200 a 500 metros
de largura; estando os campos contíguos protegidos d’ellas,
umas vezes por abrigos naturaes, como são os grandes
contrafortes das serras que se prolongam até ao mar: outras
vezes por abrigos artificiaes, como succede nas
proximidades de Caminha, Sul de Vianna, Fão e Apúlia,
junto das quaes povoações há pinhaes que, oppondo-se ao
movimento das areias, evitam que ellas esterilisem
completamente os campos vizinhos”.
O “Relatório Acerca da Arborisação Geral do Paiz”, de
Carlos Ribeiro e Nery Delgado, de 1868, constitui a mais
importante referência sobre esta matéria. Neste relatório se
transcreve uma referência prematura do “engenheiro
hydrographo César Augusto de Campos Rodrigues”, “acerca
dos areiaes contíguos á foz do rio Minho”: “Julgo estar nos
casos de ser comprehendido nas zonas florestaes das areias
moveis de que trata o p 1.o : todo o areial que se estende
quasi a tres kilometros para sul da foz do Minho, desde a
Ponta-Grossa até ao Portinho, medindo proximamente 150
hectares de superfície. Entre este areial e a estrada de
Vianna, em terreno da mesma origem, assenta o pinhal
nacional de Camarido, que defende das areias os terrenos
cultivados do interior… Mas apezar da protecção d’estes
terrenos estar garantida pela existência do pinhal de
Camarido e dos pinhaes das Quintas, em idênticas
condições, que para o sul lhe fazem continuação do lado
oriental da estrada; parece-me que a arborisação do areial
ainda nú, a ser possível, seria conveniente, pois evitaria o
transporte das areias que, levantadas e impellidas por certos
ventos, vão passando para o rio… Parece-me que seria um
serviço feito ao rio e á barra impedir esta circulação das
areias,… o que se obteria pela indicada arborisação…”.
(Ribeiro e Delgado, 1868).
Em 1872 Bernardino Barros Gomes é nomeado
responsável pela Divisão Florestal do Norte. Com a sua
presença inicia-se um período de gestão mais activa e
rigorosa que obriga ao reconhecimento e estabilização dos
limites da mata, a que se seguem novos trabalhos de
arborização das areias mais litorais e o estabelecimento de
uma primeira rede divisional. Em simultâneo assiste-se a
um reforço dos serviços de guarda e vigilância que
obrigam à construção de casa própria para habitação do
guarda e serviços de apoio.
Do “Relatório da Administração Geral das Matas do reino no
anno económico de 1872-1873”, de Bernardino Barros Gomes,
transcrevem-se algumas referências mais significativas.

Engenheiros João Bento e Marco Magalhães – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Engenheira Margarida Barbosa – Associação dos Produtores Florestais do Vale do Minho
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“Começarei pela mata do Camarido, que está sobre parte de
uma duna que mede na planta levantada 190 hectares, junto
á foz do Rio Minho, sendo cerca de 100 arborisados, 59
susceptiveis de fixação e arborisação na forma e condições
apontadas no meu relatório de 3 de Outubro de 1872, e no
termo de accordo com a Camara de Caminha elaborado
n’essa epocha e definitivamente redigido e assignado em 22
de Março ultimo” (…).
“O projecto de aceiros que assim tracei comprehende mata
e duna não arborisada ainda, e fácil é fundamenta-lo nas
seguintes considerações, que a inspecção da planta de
prompto póde suggerir a quem reflectir sobre ella e sobre as
condições a que as divisões das matas devem satisfazer,
para se poderem tornar um auxiliar de importância em
todos os pequenos e grandes problemas do seu
ordenamento e boa fiscalisação.
Os aceiros leste oeste, abertos na largura sufficiente, e
isolando assim três pedaços de área total, permittem tornar
as operações do corte independentes em cada um d’esses
três pedaços de uma mata tão exposta aos ventos como
esta está. Um d’elles segue por um dos carreiros mais
trilhados do pinhal. Ambos poderão ter alguma utilidade
como guarda fogos, tendo para isso e para o isolamento
referido a melhor orientação.
Pela sua pequenez, isolamento entre campos de milho e
areal do mar, e muita vizinhança dos habitantes de
Caminha, esta mata pouco tem a receiar os estragos por
incêndio.
As duas divisórias longitudinaes norte sul completam a
divisão proposta, que assim comprehenderia três talhões da
actual areal a converter em mata, três outros na máxima
parte cobertos hoje de pinhal, e outros três ainda onde
pinheiros e alguns sobreiros revestem um terreno que em
parte já não é de duna e constitue uma baixa arenosa muito
susceptível de cultura agrícola, correndo em parte ao longo
da estrada de Caminha a Vianna. Esta parte poderia ser
utilmente convertida em sobral resalvando os sobros que
tem no corte geral dos pinheiros caducos que está
requerendo”. 
“A conversão de pinhaes em sobraes póde pois em muitos
casos ser aconselhada. Mais o póde ser, porém, quando
houver já no terreno bons elementos para isso. É este o
caso de algumas partes do pinhal (…) do Camarido, onde o
numero de sobros e chaparros sobe a mais de 200 por
hectare, afrontados quasi todos por pinhal velho de inferior
qualidade. Parece-me pois ter sido a conversão proposta
uma das medidas mais fundamentadas dentre as que
propuz para o ordenamento das propriedades da divisão.”

“Para dar uma idéa da extracção da “gravanha”, que hoje
tem logar no Camarido, bastará dizer que 100 hectares de
pinhal como o que ali há, dão bem por anno 200 a 300
toneladas de folhas seccas e perto de 100 de lenha secca.
Tudo isto é extrahido e levado á cabeça do Camarido para
Caminha na distancia de 2 a 3 kilometros”.
“Proponho regular esta extracção introduzindo algumas
restricções, para levar a effeito as quaes a abertura dos
aceiros muito póde contribuir. Dividido o pinhal por elles
em talhos de 20 hectares ou cerca d’isso, será conveniente
isentar todos os annos um d’esses talhos, ou 20 por cento
apenas da área total, á extracção da caruma. Esta medida,
uma disposição judiciosa das operações de corte e cultura e
uma guarda efficaz, por empregado bem consciente do seu
dever, e zeloso no cumprimento dos regulamentos
florestaes, poderão dar em breve melhor aspecto á mata do
Camarido, hoje ainda victima de abusos, que a falta de um

Figura 2 - Bernardino Barros Gomes, nomeado em 1872 responsável
da Divisão Florestal do Norte.
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bom guarda tem facilitado de novo depois de um período
em que o actual administrador do concelho de Caminha e
ao mesmo tempo administrador do Camarido tomou a
peito o cohibir abusos anteriores, conseguindo muito com
essas diligencias quasi directas, apesar de mal servido pelo
antigo guarda que então ali se conservava ainda em serviço
effectivo. Tanto mais fácil isso será se a administração ali
fizer proceder a trabalhos de alguma importância na duna,
que justifiquem a collocação n’aquelle pinhal de um
empregado com a categoria de cabo ou guarda de 1.a classe”
(Gomes, 1874)
Os anos de 1881-1882 são referidos para o Camarido como
“anos em que se iniciaram os trabalhos” de intervenção nas
dunas, com um total de 48,36 ha dados como “arborizados
até 1896” (Ministério da Agricultura, 1940).
A gestão da Mata do Camarido, “em 1911 passou a
depender do Ministério do Fomento, dependência essa que
se manteve até 8 de Maio de 1918, data em que transitou

para o Ministério da Agricultura” (Bentes, 1951).
Em 1919 é elaborado o 1.o Plano de Ordenamento da Mata
do Camarido da autoria do professor Mendes de Almeida
(Almeida, 1919).
Ressalta deste Plano de Ordenamento uma inversão de
objectivos relativamente ao período anterior. Dos objectivos
eminentemente de protecção sugeridos por Barros Gomes
emergem agora intenções de aproveitamento mais intensivo
da mata.
Apresenta-se uma proposta de substituição generalizada
das áreas de pinhal por acácia, espécie amplamente
recomendada pelas suas capacidades de adaptação e
produção. A produção de plantas para esta finalidade era
possível, graças ao funcionamento dum viveiro florestal
com 600 m2 que iniciou a sua actividade em 1915.
Quanto ao traçado da rede divisional procede-se à inclusão
de dois novos aceiros, ficando assim implantados um total
de cinco, acrescentando-se também um novo arrife, em

Engenheiros João Bento e Marco Magalhães – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Engenheira Margarida Barbosa – Associação dos Produtores Florestais do Vale do Minho

Figura 3 - Planta do Pinhal do Camarido, elaborada por Francisco Loureiro em 1886 (fonte: AFN).
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localização poente, servindo de compartimentação com as
sementeiras mais recentes. Esta estrutura aproxima-se já do
desenho actual, com um total de 22 talhões, embora o
traçado das linhas divisionais não coincida ainda
completamente com a actual disposição.
A totalidade da mata, então avaliada em 144,34 ha,
constituía uma única série de produção.
Uma vez mais, neste período, de acordo com o Livro de
Actas da Junta de Freguesia de Cristelo,  a população se
manifesta, protestando a Junta de Freguesia em 19 de
Janeiro de 1919 contra o facto da sementeira de pinheiros
ir ocupar os locais da seca do sargaço, e de novo, em
1929, defendeu o pinhal contra um projectado corte de
pinheiros e a errada preferência que se dava às austrálias
(Alves, 1985).
É da autoria do engenheiro silvicultor João Inácio Bentes o
Plano de Ordenamento de 1951, realizado no âmbito do seu
estágio final de curso. O projecto de ordenamento do
engenheiro silvicultor Tomás Oom de 1939, que entretanto
havia sido iniciado, nunca chegou a ser oficialmente
aprovado. Pela estimativa deste último, a área da Mata
Nacional do Camarido era avaliada em 144,47 ha, valor que
viria a ser reduzido para 142,63 ha, no Plano de
Ordenamento de 1951 (Bentes, 1951).
Neste plano de ordenamento procuram-se compatibilizar os
objectivos anteriores, vindo a ser estabelecidas duas séries,
respectivamente de protecção ou abrigo e de produção ou
exploração. A primeira coincidente com os quatro talhões
longitudinalmente mais próximos do litoral e a segunda
abarcando os restantes 18.
Em 1959-60 procedeu-se à revisão do Plano de
Ordenamento de 1951, registando-se agora 141,33 ha, tendo
sido deduzidos 1,3 ha, sobre os quais havia sido operada
uma cedência, a título precário, ao Sporting Club
Caminhense. Nesta revisão foi actualizada a descrição
parcelar mas mantiveram-se, no essencial, as finalidades
anteriores.
A partir de 1974 intensifica-se a pressão sobre a Mata
Nacional do Camarido com objectivos de recreio e utilização
balnear, em virtude da sua localização na proximidade da
confluência do rio Minho com o oceano Atlântico,
proporcionando boas praias, marítimas e fluviais. 
A disponibilização de infra-estruturas de apoio ao recreio
havia sido iniciada, já no início da década de 60, com a
instalação do parque de campismo e a cedência de terreno
ao Ínsua Clube de Moledo. No entanto, é nos anos
posteriores a 1974 que se assiste a uma procura maciça e
desordenada, concentrada no período estival.

Em dois documentos importantes deste período “Mata do
Camarido – Proposta de Zonamento” (SEA, 1978) e “Plano
de Reordenamento da Mata Nacional do Camarido” (Araújo,
1983), procura-se encontrar a melhor solução para o
dimensionamento e localização de um alargado número de
equipamentos e infra-estruturas de apoio ao recreio.
Aos objectivos anteriores de protecção e produção
acrescenta-se, assim, a partir deste período, também o
objectivo de recreio.
Nas décadas de 80 e 90 o anúncio público da intenção de
desenvolvimento de projectos na área do Camarido,
coincidindo com a realização de intervenções de gestão e de
corte de arvoredo, provocou localmente desconfianças e
atritos entre instituições dos quais resultaram numerosos
noticiários na imprensa local e nacional.
Por estes anos a intervenção do engenheiro silvicultor
Moreira da Silva, no sentido da regulação do acesso

Figura 4 - Rede viária implantada a partir de 1910 e posterior
rotação, de acordo com o alinhamento actual (fonte: AFN).
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motorizado à mata e disciplinando a prática do recreio no
seu interior, mostrou-se indispensável à harmonização dos
diferentes interesses em presença. 
A partir de 1999 a Mata Nacional do Camarido integra-se
praticamente na totalidade na Zona de Protecção Especial.
Estuário dos Rios Minho e Coura (DL 384-B/99 de 23 de
Setembro) e Sítio Litoral Norte (Resolução do Conselho de
Ministros 76/00 de 5 de Julho) foram classificados como
Sítios de Importância Comunitária pela Decisão da
Comissão de 7 de Dezembro de 2004 que adopta, nos
termos da Directiva 92/43/CEE do Conselho, a lista dos SIC
da região biogeográfica atlântica. Em 2007 esta decisão foi
publicitada pela portaria 829/2007 de 1 de Agosto. 
A Resolução de Conselho de Ministros 115-A/2008 de 21 de
Julho, que aprova o Plano Sectorial da Rede Natura 2000,
inclui a ZPE Estuário dos Rios Minho e Coura e o Sítio
Litoral Norte.

Com a inclusão da Mata Nacional do Camarido na Rede
Natura 2000 é reforçado o objectivo de conservação de
habitats e da biodiversidade nesta área, havendo agora que
compatibilizar diferentes objectivos de que se destacam a
conservação e o recreio. O desenvolvimento destes
objectivos pressupõe o reconhecimento da
indispensabilidade de garantir a preservação e protecção
local dos recursos naturais, garantindo por arrastamento o
objectivo de produção como consequência de uma gestão
activa e permanente neste território.

Elaborado com base em  “Bento, J., Magalhães, M., Barbosa, 

M., Baptista, R. 2009.  Plano de Ordenamento 

da Mata Nacional do Camarido. UTAD. Vila Real”

Engenheiros João Bento e Marco Magalhães – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Engenheira Margarida Barbosa – Associação dos Produtores Florestais do Vale do Minho
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Colégio de Civil
– Comissão Instaladora 
da “Especialização da Segurança 
no Trabalho da Construção”

Caros colegas:

Em 1991 foi transposta para o direito interno português a
Lei-quadro sobre a Segurança no Trabalho da União
Europeia. Esta lei aplica-se a todas as profissões e sectores
de actividade, sem excepção, quer sejam serviços, indústria
ou agricultura e visa, essencialmente, estabelecer regras e
obrigações das empresas no que concerne às prescrições
mínimas de segurança nos locais de trabalho.
Mas a União Europeia rapidamente se deu conta que a
directiva da Lei-quadro de 1991, pela sua generalidade, não
respondia adequadamente às exigências específicas de
alguns sectores de actividade, como a Indústria Extractiva
Mineira e a Construção e criou directivas europeias
sectoriais específicas para estas áreas.
Em 1992 surgiu a Directiva Estaleiros, que foi transposta
para o direito interno português em 1995 pelo Decreto-lei
155/95, posteriormente alterado pelo Decreto-lei 273/2003
de 29 de Outubro, actualmente em vigor, pelo qual se criou
um regime específico para a Construção Civil e Obras
Públicas.
Considera a Ordem dos Engenheiros que o exercício
profissional, nas funções de direcção ou coordenação e
segurança, configura actos que se revestem de confiança
pública e esta só pode ser assegurada se tais actos forem

exercidos por profissionais com formação de base na
construção e inscritos em associação profissional que
assegure o reconhecimento da qualificação, o controlo ético
e deontológico e disciplinar.
Pelo que foi exposto, tal exercício profissional enquadra-se
no conceito de Especialização, definido no Art.o 1.o do
Capítulo I do “Regulamento das Especializações”, aprovado
pela assembleia de representantes de 20/3/1999, alterado
pela assembleia de representantes nas reuniões de
24/3/2001, 27/3/2004 e 19/3/2005.
Nestas circunstâncias foi criada a “Especialização em
Segurança no Trabalho da Construção” como especialização
vertical da Engenharia Civil, com o inerente reconhecimento
de novos especialistas nesta área que requer a aferição das
competências e conhecimentos dos candidatos.
Assim, a comissão executiva da especialização, com a
publicação do regulamento no site da Ordem dos
Engenheiros, deseja contribuir para a agilização e
transparência de todo o processo de candidatura à
Especialização em Segurança no Trabalho da Construção,
por forma a alcançar-se deste modo uma mais fácil
captação de novos especialistas assegurando-se,
simultaneamente, que pelas suas competências e
conhecimentos irão contribuir fortemente para a afirmação
desta área da Engenharia portuguesa.

http://www.ordemengenheiros.pt/Portals/0/
EspecSegTrabConst-RegulamentoAcessoESTC.pdf

Ricardo da Cunha Reis 
(Coordenador Adjunto/Engenheiro Civil)

Especialização da Segurança no Trabalho da Construção

COLÉGIO DE CIVIL
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1.o Workshop “Água
para a Sustentabilidade”
“O Aproveitamento de Águas Pluviais”

O Colégio de Engenharia do Ambiente
da Ordem dos Engenheiros realizou nos
dias 14 e 15 de Maio o 1.o Workshop
“Água para a Sustentabilidade 
– O Aproveitamento de Águas Pluviais”.
Os eventos decorreram em Lisboa, na
sede da Ordem dos Engenheiros, e no
Porto, mais propriamente no Instituto
Superior de Engenharia.
O evento no Porto contou com a
presença de 130 participantes,
maioritariamente membros da Ordem
dos Engenheiros, pertencentes a vários
quadrantes profissionais dos sectores
público e privado e de reputados
oradores internacionais e nacionais.
Este workshop teve como objectivos
primordiais a promoção do
conhecimento do estado da arte no que
se refere a sistemas de aproveitamento
de águas pluviais (SAAP) e a
contribuição para a sua ampla
divulgação nas boas práticas de
Engenharia e Arquitectura em Portugal.

No seu mais recente relatório, intitulado
de “Water resources across Europe 
– confronting water scarcity and
drought”, a Agência Europeia do
Ambiente apresenta dados que
confirmam o facto da água poder ser
actualmente considerada como um
recurso escasso em vários países
europeus. Neste contexto, as vantagens
do aproveitamento das águas pluviais
são numerosas. Diversos países, como
por exemplo a Alemanha, estabeleceram
como regra básica de boas práticas o
aproveitamento de águas pluviais para
fins não potáveis. Estes sistemas
integrados são desde há muito
utilizados nos sectores da indústria, dos
serviços e em habitação bem como ao
nível do planeamento urbano.
Com a sessão de abertura, composta
pelo engenheiro João Santos, presidente
do conselho directivo do ISEP, pelo
engenheiro António Brito, presidente do
Colégio de Engenharia do Ambiente, e
pelo engenheiro Luís Marinheiro,
coordenador do conselho regional Norte
do Colégio de Engenharia do Ambiente e
em representação do presidente do
conselho directivo da Região Norte da

Ordem dos Engenheiros, procedeu-se ao
início dos trabalhos distribuídos por três
sessões e uma mesa-redonda.
Na primeira sessão, moderada pelo
engenheiro António Brito e sobre o
aproveitamento de águas pluviais, o
engenheiro Klaus König apresentou uma
perspectiva global sobre o
aproveitamento de águas pluviais e
salientou a dicotomia de formas de
interpretação da problemática, a qual é
classificada como uma bênção em
países com significativos graus de
escassez natural e como um problema
em determinadas áreas urbanas
afectadas por episódios frequentes e
prolongados de precipitação.
Na apresentação seguinte o engenheiro
Carsten Dierkes explanou os mais
recentes avanços em termos de
conceitos e sistemas aplicáveis à
utilização das águas pluviais, conferindo
maior enfoque na qualidade das águas
pluviais de sistemas de drenagem
superficiais, nos objectivos de qualidade
da água, em sistemas de filtração
inovadores, e em projectos de
investigação em curso. Este aspectos
foram também complementados com a
apresentação de casos práticos de
sucesso.
Também na mesma linha de orientação,
o arquitecto Guilherme Cosentino
evidenciou a experiência brasileira no
aproveitamento de águas pluviais em
projectos de grandes dimensões. No
domínio das soluções ambientalmente
sustentáveis, procedeu à exposição de
exemplos recentes implementados no
estádio João Havelange e no aeroporto
Santos Dumont.
A segunda sessão, dedicada à temática
da “Integração de Sistemas”, contou
com a moderação do engenheiro Paulo
Monteiro. A primeira intervenção teve a
autoria do engenheiro Erwin Nolde e
este palestrante alemão focou a atenção
dos presentes para as condições da
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utilização de sistemas de águas
cinzentas e sistemas de águas pluviais.
Particularmente, mencionou soluções
tecnológicas implementadas na
Alemanha para o pré-tratamento das
águas cinzentas para o seu
aproveitamento posterior, advertiu para
a importância de serem implementadas
normas regulamentares genericamente
aceites para o efeito, e acautelou a
necessidade dos projectos das
construções incluirem à partida redes
duplas de drenagem interior.
Na comunicação seguinte, orientada
para uma perspectiva de ecologia
urbana, a engenheira Brigitte
Reichmann apresentou casos de
execelência integrados no Programa
Federal de Berlim. Referiu-se a situações
concretas apresentando dados de
projecto e salientando aspectos
importantes de sistemas de
aproveitamento de águas pluviais,
nomeadamente no parque tecnológico e
de investigação “Berlin Adlershof” e no
edifício da Daimler Chrysler.
À tarde, o cenário português foi
apresentado em sessão moderada pelo
engenheiro Tentúgal Valente. 
O engenheiro Eugénio Sequeira
apresentou uma visão global da situação
nacional e a comunicação da engenheira
Susana Silva incidiu na óptica das bases
e do sistema de protecção civil e na
gestão de emergências. Em termos de
casos práticos, a realidade em Portugal
foi transmitida pela engenheira Elisabete
Bartolo, a qual colocou ênfase em casos
práticos de aproveitamento de águas
pluviais em edificações.
Seguidamente o workshop contou com
as preciosas intervenções do engenheiro
Arnaldo Machado, do engenheiro
Adérito Mendes e de Vítor Simões, em
mesa-redonda subordinada ao tema
“Que caminhos? Uma abordagem
SWOT” e moderada pelo engenheiro
Francisco Teixeira. O primeiro enquadrou

o papel institucional da ARH Norte na
temática e salientou o interesse na
gestão das águas pluviais nos sistemas
de saneamento. O segundo enquadrou o
aproveitamento das águas pluviais no
Programa Nacional para o Uso Eficiente
da Água. Por último, Vítor Simões frisou
a importância das políticas nacionais
integrarem e apoiarem mais
favoravelmente a questão do
aproveitamento das águas pluviais.
O evento terminou com notas de
encerramento por parte de Vítor Simões,
da engenheira Helena Farrall e do
engenheiro Luís Marinheiro. Este último
agradeceu publicamente aos
participantes o interesse demonstrado
ao longo dos trabalhos, aos
patrocinadores e apoiantes o esforço
financeiro e colaboração institucional, à
EcoÁgua e Lisboa E-Nova pela parceria
na organização, e à engenheira Helena
Farrall pelo notável empenho para que
esta iniciativa do Colégio de Engenharia
do Ambiente fosse coroado de sucesso.

Certificação Energética 
e da Qualidade do Ar
Interior e Medidas da
Construção Sustentável

No passado dia 5 de Maio, pelas
18h30, o auditório da sede da Ordem
dos Engenheiros – Região Norte
recebeu o seminário “Certificação
Energética e da Qualidade do Ar
Interior e Medidas da Construção
Sustentável”.
O evento, organizado pela Iniciativa
Construção Sustentável, em parceria
com a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) e com a Agência para a Energia
(ADENE), e com a colaboração da
Ordem dos Engenheiros, teve como
principal enfoque a demonstração das

oportunidades de intervenção no meio
edificado, que resultam da actual
conjuntura no âmbito da certificação
energética e da qualidade do ar em
edifícios e que são dirigidas a todos os
decisores que influenciam a qualidade
de construção do meio edificado.
A sessão iniciou-se com a intervenção
do engenheiro Alexandre Fernandes,
director-geral da ADENE, dedicada à
certificação energética e ar interior em
edifícios. O director-geral da ADENE
referiu que, no distrito do Porto e até à
data de 31 de Janeiro de 2009, o
município de Vila Nova de Gaia
constituía aquele com maior número de
imóveis certificados. Apresentou
também o sistema de certificação e os
inerentes procedimentos e o balanço da
certificação em 2008. Particular
referência foi dada à questão da
classificação energética, à boa
performance do parque edificado em
fase de projecto e à formação promovida
pela ADENE.
Seguidamente o evento pautou-se pela
intervenção da arquitecta Livia Tirone,
representante da Iniciativa Construção
Sustentável. A exposição centrou-se na
medidas de melhoria do desempenho
energético e ambiental. Neste contexto,
foram abordados aspectos, entre outros,
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sobre pormenores construtivos de
isolamento térmico, sistemas de
reciclagem de águas da chuva e de
águas cinzentas, e utilização de
materiais reciclados no meio edificado.
As duas exposições mereceram o agrado
dos participantes, os quais esgotaram a
capacidade do local, e suscitaram um
vivo debate, moderado pelo engenheiro
Alexandre Fernandes, sobre o conteúdo
das comunicações.
O seminário terminou com a nota de
agradecimento do engenheiro Sérgio
Costa, vogal do conselho regional Norte
do Colégio de Engenharia do Ambiente,
pela presença de todos e com a
indicação da intenção da Ordem dos
Engenheiros – Região Norte de
promover em breve mais um evento
sobre a temática.

Viana debate 
“A crise e a recuperação” 

A delegação da Ordem dos Engenheiros
de Viana do Castelo promoveu, em
parceria com os representantes das
ordens dos advogados, dos economistas
e dos médicos do distrito de Viana do
Castelo, uma conferência-debate
subordinada ao tema “A crise e a
recuperação” para a qual foram
convidados João Ferreira do Amaral,
economista e professor catedrático do
Instituto Superior de Economia e
Gestão, e Nuno Ribeiro, administrador
da Suavecel-Indústria Transformadora de
Papel, que decorreu no auditório da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo, no passado dia 3 de Abril  e à
qual assistiram mais de 150 pessoas.
João Ferreira do Amaral fez uma
abordagem muito esclarecedora da
problemática da crise, suas origens e
consequências, comparando a actual

com outras de dimensão idêntica no
passado e deu nota de possíveis saídas,
admitindo que alguns indicadores
permitem apontar para que a
recuperação possa chegar durante o 2.o

semestre do corrente ano.
Nuno Ribeiro apresentou a empresa
sediada em Viana do Castelo,
demonstrou que o sucesso advinha da
inovação, da modernização tecnológica e
do rigor empresarial, tendo informado
que estavam em curso investimentos
avultados para a construção de fábricas
de grande dimensão, no mesmo
domínio, em Viana do Castelo e na
Galiza. O tema suscitou um debate
interessante durante um longo período.

António Cruz, 
Delegado distrital de Viana do Castelo

Maio: mês da
Engenharia Agronómica

É preciso “fazer acreditar as novas
gerações que as actividades ligadas ao
sector agrário não são uma forma de
empobrecer alegremente”. Foi esta
mensagem que os engenheiros
agrónomos procuraram passar durante
uma iniciativa conjunta entre a Ordem

dos Engenheiros Região Norte (OERN)
e o Conselho Regional de Engenharia
Agronómica.
Ao longo de Maio divulgaram-se
actividades do sector agronómico e
salientou-se a importância que as
mesmas podem ter no desenvolvimento
do país. Simultaneamente, deu-se
destaque aos elementos de inovação
das empresas do Norte de Portugal e
chamou-se a atenção dos visitantes
para a importância dos centros de
inovação e investigação.
“Temos que actuar utilizando a boa
influência e poder de demonstração dos
pontos positivos, fazendo o trabalho de
casa, aumentando o conhecimento e a
competência, melhorando a
competitividade”, justificou Vítor Correia.
Na abertura do Mês de Engenharia
Agronómica o coordenador regional do
Colégio de Engenharia Agronómica
contrariou a “cultura tradicionalmente
fatalista” que existe em Portugal, até
porque, acrescentou, “é tempo de deixar
de olhar para os nossos recursos
naturais como maus, como os piores da
Europa. É preciso começar a olhá-los
como os que temos disponíveis e
encontrar neles as distinções positivas,
que nos trarão vantagens comparativas”.
Vítor Correia também se mostrou
preocupado com a reduzida cultura de
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formação contínua dos engenheiros
agrónomos e reconheceu a necessidade
de formação complementar à formação
académica de base que, afirmou,
“conduz a que ninguém saia com
competências suficientes para praticar
todos os actos de engenharia”. 
O coordenador regional defendeu, por
um lado, acções pró-activas de formação
contínua e um maior nível de exigência
para com os engenheiros agrónomos e
condenou, por outro, a reduzida cultura
empreendedora da classe profissional. 
De 6 a 30 de Maio houve de tudo:
desde visitas guiadas até workshops,
passando por seminários, exposições
de produtos alimentares, palestras e
provas de produtos regionais (doces,
broa, vinhos, queijos, mel, azeite, etc.).
“Produtos tradicionais, com origem
identificada, por isso com uma
profunda marca de “terroir” e de
cultura local, com inovações marcantes
ao nível da organização, dos inputs de
tecnologia, da abordagem de marketing
e de mercado”, sublinhou Vítor Correia. 
A última semana (26 a 30 de Maio),
dedicada às carnes, enchidos, vinho
maduro e azeites de Trás-os-Montes,
abriu as portas das remodeladas
instalações da OERN ao público. 
A semana começou com a visita de uma
turma da Casa-Escola Agrícola Campo
Verde – Póvoa de Varzim, que teve
oportunidade de ficar a saber um pouco
mais sobre a Ordem dos Engenheiros,
tendo sido recebidos pelo professor
Machado e Moura, como representante
do Conselho Directivo e sobre os actos
de Engenharia Agronómica, através da
apresentação e explicação proporcionada
pelo coordenador regional do Colégio, 
o engenheiro Vítor Correia.
Recorde-se que o Mês da Engenharia
Agronómica integra um conjunto de
iniciativas que a OERN está a
desenvolver com o propósito de reforçar
o papel da engenharia na sociedade civil. 

Engenharia 
sem fronteiras

Os engenheiros do Norte de Portugal
e da Galiza vão investir 500 mil euros
na implementação de um programa
de cooperação transfronteiriça que
eliminará as  barreiras legais que os
impedem de exercer livremente a
profissão em ambos os lados da
fronteira.
Luís Braga da Cruz, ex-ministro da
Economia, foi o autor da ideia e um
dos que mais se empenharam no
projecto. A “relação entre regiões
fronteiriças é um desígnio que deve
ser perseguido”, justificou o
presidente da Mesa da Assembleia da
Ordem dos Engenheiros – Região
Norte (OERN), convicto de que este
é o momento indicado para um
investimento do género, até porque
“há um contexto europeu e interno
favorável a este tipo de iniciativas”. 
A longo prazo, o objectivo é criar
uma euro-região que agrupe o Norte
de Portugal e a Galiza. Carlos Nárdiz
Ortiz, decano do Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, não tem dúvidas de que a
cooperação entre as engenharias
portuguesa e espanhola contribuirá
para essa “construção do território” e
espera que esta relação se “estenda a
outras áreas profissionais”.
Expectativa partilhada por
Constantino Garcia Ares, do Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de
Galicia, e José María Martínez, do
Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Agrónomos,
que falavam em Viana do Castelo
aquando da apresentação, em Junho,
da Plataforma para a Mobilidade e
Cooperação das Engenharias Norte
de Portugal-Galiza (Plateng).
O projecto – aprovado no âmbito do

Programa Operacional de
Cooperação Transfronteiriça
daquelas duas regiões – recebeu
uma dotação de 500 mil euros e vai
ser desenvolvido nos próximos dois
anos. Durante esse tempo serão
identificadas as semelhanças e as
diferenças entre as engenharias nos
dois países e assinalados os factores
que têm funcionado como “fortes
condicionalismos” à mobilidade dos
engenheiros e ao regular exercício da
actividade. Paralelamente serão
estudadas soluções jurídicas e 
legais para eliminar todos esses
obstáculos.
A ideia é facilitar a mobilidade, até
porque, actualmente, enquanto um
engenheiro português pode ter de
esperar até dois anos para obter o
reconhecimento da profissão e a
poder exercer na Galiza, o seu
congénere espanhol consegue obter
a respectiva certificação no prazo de
um ou dois meses. 
O reconhecimento destes
profissionais em ambos os lados da
fronteira promoverá, por isso, a
“igualdade de oportunidades, a
mobilidade e a transparência no
mercado”, assevera Gerardo Saraiva
de Menezes, presidente do Conselho
Directivo da OERN, salvaguardando
que o que “interessa é que haja
espaço para os melhores,
independentemente do lado da
fronteira de que partem ou de onde
tiveram a sua formação”.
Engenheiros portugueses e espanhóis
estão optimistas quanto à Plateng para
que esta resolva estes problemas e
contribua para o desenvolvimento das
duas regiões intensificando o
intercâmbio das relações comerciais,
culturais e económicas. Recorde-se
que este é o primeiro projecto de
efectiva cooperação entre organizações
profissionais dos dois países.
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Especialistas mundiais
debatem a floresta 
nos Açores

“A Floresta Num Mundo Globalizado” é
o tema do VI Congresso da Florestal
Nacional que vai decorrer nos Açores
entre os dias 6 e 9 de Outubro. Uma
iniciativa da Sociedade Portuguesa de
Ciências Florestais, apoiada pelo
Executivo Açoriano, que desde o início
da década de 1990 tem vindo a
organizar, de quatro em quatro anos,
estes congressos em pontos específicos
do país. Este ano Ponta Delgada foi a
cidade escolhida para o evento que vai
reunir no Hotel Royal Garden cerca de
250 congressistas, especialistas
nacionais e internacionais, e outros
tantos acompanhantes. 
Em debate estarão as temáticas
relacionadas com a floresta nos seus
diversos domínios, como o do ambiente
e biodiversidade, protecção, recursos

genéticos, política e desenvolvimento
rural, gestão municipal e energia.  
Este encontro vai dedicar um dos dias à
realização de uma visita de estudo à
floresta micaelense, com passagem
pelas lagoas das Sete Cidades, Furnas e
Fogo. Uma iniciativa integrada num
vasto programa de visitas que se
estendem ainda pelos pontos turísticos
onde se localizam as plantações de chá
(na costa Norte) – únicas na Europa – e
as características estufas de ananases.
Os monumentos e a arquitectura
religiosa, civil e militar de cada um dos
concelhos da ilha são outros dos pontos
de interesse que complementam o rol
de percursos propostos ao longo dos
quatro dias do evento.  
De acordo com o secretário regional da
agricultura e Florestas esta é uma
oportunidade única para a troca de
experiências entre técnicos e cientistas
regionais, nacionais e internacionais
contribuindo, assim, para uma melhor
gestão dos recursos naturais. 

Na sessão de apresentação do evento,
em Abril, Noé Rodrigues enalteceu
ainda a importância dos recursos
florestais na região, “indissociáveis da
típica paisagem dos Açores e
representativos de um forte contributo
para a preservação dos recursos
naturais e ambientais e para a
protecção das culturas”.
De acordo com a organização, este
sexto congresso visa enquadrar as
actividades florestais e a floresta, num
mundo globalizado, em que os bens
circulam com cada vez maior
intensidade e os serviços são
procurados in loco pelas sociedades.
Os 71 500 hectares de floresta, que se
traduzem numa taxa de arborização de
31% do território do arquipélago fazem
com que a floresta açoriana, segundo o
Governo Regional, assuma um papel de
relevo na economia do arquipélago.
Para o Executivo a mesma floresta
assume igualmente importância na
componente da função pública  e
recreativa, dado o aprofundamento que
se tem vindo a desenvolver na
recuperação e requalificação das
reservas florestais de recreio que,
segundo a administração regional, são
autênticos pólos de divulgação e
interpretação florestal.
Na comissão de honra desta
iniciativa, promovida pela Sociedade
Portuguesa de Ciências Florestais, são
esperadas algumas das principais
figuras políticas do país,
nomeadamente o presidente da
República, Cavaco Silva, e o primeiro-
-ministro, José Sócrates, bem como o
presidente do Governo Regional dos
Açores, o bastonário da Ordem dos
Engenheiros, e os ministros do
Ambiente e do Território, da
Economia e Inovação, da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das
Pescas, e da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior. 
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Melhor Estágio 2008 
de Engenharia Química

Foi na Sonae Indústria de Revestimentos, SA (SIR) que, ao
longo de nove meses, Sara Maria da Silva Barros
desenvolveu o projecto “Optimização do processo de
produção de termolaminados”. Um trabalho que valeu à
engenheira natural de Coimbra o prémio de Melhor Estágio
2008 de Engenharia Química. 
Licenciada pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto
(ISEP), Sara Barros dividiu o seu estágio em três principais
etapas, sendo que a área de actuação se centrou na
produção. Como responsável de produção da SIR, o seu
conhecimento do processo de produção de termolaminados
começou pelo acompanhamento do processo produtivo em
simultâneo com a revisão das Instruções de Trabalho (IT).
“Comecei por acompanhar cada sector do processo
isoladamente com o objectivo de, em cada um deles,
compreender o trabalho que aí se realizava. Após a leitura
das IT verificava o seu grau de implementação e
actualização”. 
Seguiu-se numa segunda etapa a identificação de pontos de
melhoria. Pontos-chave, tais como o elemento limitador do
processo produtivo, principais dificuldades dos
colaboradores e situações com maior tendência para
originar não conformidades. 
O problema da carga electroestática, a diminuição do defeito
sujidade e o conteúdo da resina dos papéis impregnados
foram alguns dos parâmetros em análise.
A terceira e última etapa do trabalho desenvolvido pela
jovem engenheira baseou-se na elaboração de acções e
propostas de melhoria sobre os pontos identificados. 
“Uma das primeiras oportunidades de melhoria
identificadas no processo produtivo de que estava
responsável foi a rastreabilidade das matérias-primas. Este
foi o ponto de partida para muito do trabalho que eu viria a
desenvolver.  Acompanhei várias Ordens de Fabrico (OF),
identificando desta forma os sectores onde ocorriam as
falhas e consultando as chefias e os colaboradores
intervenientes na produção sobre que sugestões propunham
para a resolução dos problemas”, explicou. 
Actualmente a investir numa nova formação, Sara Barros
deseja um dia “dominar perfeitamente um tipo de negócio e
ser capaz de entender, desenvolver e criar. Uma vez que
ainda sinto que sei um pouco de tudo e muito de nada”,
refere. Mas, como acrescenta, “parar é morrer”, a
engenheira química está actualmente em Espanha, onde

reside, a fazer um mestrado sobre o tema “Segurança
Industrial e Meio Ambiente”. Uma experiência, diz,
enriquecedora: “Estou a aprender e a contactar com
realidades e focus diferentes, dado que ao viver noutro país
as atenções das matérias abordadas se desviam noutras
direcções”.
Hoje se não fosse engenheira, Sara seria provavelmente
psicóloga clínica, profissão que considera interessante. Mas
a Engenharia foi o mais acertado: “Produzir e melhorar são
partes integrantes da Engenharia e no final de um dia de
trabalho sinto prazer em pensar que participei nessas
missões”, justifica.       
As viagens, a leitura e a natação são os principais hobbies
desta engenheira que se diz “empenhada”. Qualidade que
fez com que, ainda durante o seu estágio na SIR, tenha
dedicado algum esforço a temas paralelos à actividade
produtiva e cooperado na aplicação da metodologia SMED
(Single Minute Exchange of Dies), intervindo na fase de
análise de dados e implementação de novas instruções
junto das equipas de trabalho.
Sara Barros considera uma das suas orientadoras e
responsável de produção da SIR, a engenheira Elvira
Cardoso, um exemplo profissional a seguir. “Foi alguém que
me marcou como profissional e com a qual aprendi muito,
pelo seu valor profissional e pela sua forma humana de agir”.

Sara Maria da Silva Barros



Agostinho Peixoto, consultor/especialista em Turismo
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Quintandona 
– Terra de Sentidos

A Aldeia Rural Preservada de
Quintandona localiza-se na freguesia
de Lagares, Penafiel, incluída no roteiro
das Aldeias de Portugal bem como na
rota do românico do Vale do Sousa. 
A influência dos romanos fez-se sentir
nesta freguesia. A toponímia atesta
esta afirmação. Escariz (Ascariz de
Ascariguiz) e Quintandona (de Quintã
de Ónega ou de Dona Ónega) isto nos
provam. Seriam notáveis núcleos
populacionais neste território,
fundamentais para a sua organização.
Na Idade Média a freguesia de Lagares
inseria-se no chamado território da
Anégia. 
Entre os valores arqueológicos
existentes nesta freguesia,
salientamos: várias sepulturas
medievais, moedas em cobre (ceitis e
reais de D. Sebastião), cerâmicas, um
machado de pedra polida e ainda um
capitel toscano tardio, datado do
século IV. 
Em 1153 há notícia da doação de bens
ao mosteiro de Paço de Sousa, por
Baemira Austriz e sua irmã. Em 1184
Mendo Moniz e sua mulher, Cristina,
doaram também a parte do padroado
que lhes pertencia ao referido
mosteiro. Este mesmo padroado viria
a ser confirmado por Gregório X e só
em 1614 a vigararia desta igreja seria
separada, ficando a pertencer ao
colégio dos Jesuítas em Évora. No
século XVIII, aquando da extinção da
Companhia de Jesus e doação dos
seus bens à Fazenda da Universidade
de Coimbra, a igreja veio a ser
incorporada por Provisão Régia de 4
de Julho de 1774 no padroado novo
daquela instituição universitária. 
No Foral Manuelino de Penafiel, o Rei
Venturoso não esquece alguns casais
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de Lagares exigindo alguns tributos
para consolidação das finanças régias
e, portanto, dar força ao poder central. 
No século XVI em Lagares um casal
do lugar de Escariz pertencia a uma
filha de Pêro Vaz de Caminha e de sua
mulher Catarina Vaz. Estas casas
foram emprazadas pelo mosteiro de
Paço de Sousa a Isabel de Caminha e
seu marido de nome Osório. 
A maior parte das terras pertenceram,
até ao século XVIII, às mesas abacial e
conventual do mosteiro de Paço de
Sousa. Lagares, reitoria (mais tarde
abadia) e sua anexa S. Tiago da Capela
foram de apresentação da mitra e
comenda da Ordem de Cristo. Era seu
comendador o conde de Ega e 
alcaide-mor das vilas de Guimarães e
de Soure, Ayres Saldanha de
Albuquerque Coutinho Mattos e
Noronha. 
Actualmente a aldeia de Quintandona
representa um dos espólios rurais mais
importantes da região Norte de
Portugal com uma beleza e
arquitectura singulares. Na verdade as
características arquitectónicas do
património que a define, a combinação
do xisto, com o granito amarelo e
ardósia, e a paisagem agrícola e
florestal que a envolve, quando
descobertas pelas gentes urbanas da
região, nunca mais se deixa de lá voltar. 
O actual lugar de Quintandona tem à
volta de 64 habitantes. Gente simples
e rica de sabedoria, de festa e de
tradições, de cultura e de animação. 
A Festa do Caldo que se realiza todos
os anos na terceira semana de
Setembro é uma eventos culturais
mais importantes da região onde a
população local teatraliza vivências
passadas e convida os turistas e
visitantes a participar na encenação,
assistindo ao vivo pelas ruas da aldeia.
Uma aldeia de visita obrigatória… para
nunca mais esquecer.
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A. RELATÓRIO:

1. Deu entrada no Conselho Disciplinar da Região Norte da Ordem dos Engenheiros uma participação imputando ao
engenheiro arguido a prática de determinados factos que, no entender do participante, configurava a violação de deveres
deontológicos.

2. Concretamente, o participante, que é proprietário de um estabelecimento comercial no R/c de um prédio em propriedade
horizontal, sito em X, foi vítima de uma infiltração de água no tecto da sua fracção, alegadamente proveniente de uma das
três casas de banho existentes na habitação do 1.o andar, tendo parte da água ficado retida na placa, o que provocou manchas
escuras de humidade e consequente deterioração da pintura do tecto.

3. O participante alega que o proprietário da fracção do 1.0 andar procedeu às obras necessárias à resolução do problema, sem
contudo assumir a responsabilidade pelos danos sofridos pelo participante na sua fracção comercial.

4. O participante, face à recusa do proprietário da fracção do 1.0 andar em assumir a responsabilidade e o pagamento da
reparação efectuada, recorreu ao Tribunal Judicial territorialmente competente.

5. O referido Tribunal nomeou como perito o engenheiro ora arguido, incumbindo-o de fazer uma perícia singular com o
objectivo de estudar de onde seria proveniente a água infiltrada, devendo, para o efeito, deslocar-se ao local acompanhado
pelo Réu e pelo Autor.

6. Na sequência da perícia realizada, o arguido afirmou em Tribunal que as três causas mais prováveis da infiltração eram:
“inundação proveniente da rede de distribuição, de águas limpas, de fácil reparação; inundação proveniente do ramal de águas já
utilizadas, também da fracção dos Réus; ou inundação proveniente do tubo de queda do próprio edifício, por entupimento do
mesmo”.

7. O arguido apresentou as suas conclusões, que não afastaram nenhuma das causas prováveis acima enunciadas, referindo
que qualquer das causas apontadas poderia ter provocado a infiltração.

8. Alega o participante que o arguido nunca fez qualquer referência às casas de banho existentes no andar de cima, nem a uma
possível ruptura das peças sanitárias ou ao seu entupimento, ignorando por completo essas possibilidades.

B. FUNDAMENTAÇÃO:

Foi instaurado o processo disciplinar e foram produzidos todos os elementos de prova constantes nos autos, que incluíram a
análise da defesa apresentada pelo arguido e a inquirição de duas testemunhas arroladas na Acusação, ambos engenheiros,
que confirmaram que, em sua opinião, o arguido não efectuou um trabalho tão exaustivo quanto possível, uma vez que não
conjugou o facto de no piso superior existirem quartos de banho e de um picheleiro ter efectuado obras nesses mesmos
quartos de banho com a circunstância da inundação ter cessado após as obras.

Em face da prova produzida, o Conselho Disciplinar da Região Norte da Ordem dos Engenheiros deu como provados os
seguintes factos, com relevo para a decisão do processo:

a) Que o engenheiro arguido não acautelou devidamente a necessidade de ouvir as duas partes em conflito antes de dar a
sua opinião definitiva;

Acórdão do Conselho Disciplinar da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros – Síntese

Processo CDISN 10/2006
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b) E que o engenheiro arguido, nas possibilidades que apontou como possíveis causas da infiltração, ignorou aquela que
seria a mais óbvia, como é referido pelas testemunhas ouvidas nos presentes autos: a ruptura ou entupimento de peças
sanitárias instaladas nas casas de banho do andar superior.

Assim sendo, o Conselho Disciplinar considerou que o engenheiro ora arguido não foi suficientemente diligente na forma
como realizou a perícia de que foi incumbido pelo Tribunal, pois se é verdade que poderia, no seu parecer, ter afastado a
ruptura ou entupimento de peças sanitárias instaladas no andar superior como causa dos danos sofridos no andar inferior, o
dever de prestar os seus serviços com diligência, de modo a não prejudicar ninguém, obrigá-lo-ia a fundamentar as razões por
que não considerava possível aquela causa, o que, na verdade, não fez. Deste, modo, violou, com negligência, a norma
deontológica prevista no n.0 2 do artigo 87.0 do Estatuto da Ordem dos Engenheiros, que preceitua que o engenheiro, na sua
actividade profissional, deve prestar os seus serviços com diligência e pontualidade de forma a não prejudicar o seu cliente ou
terceiros.

C. DECISÃO:

Em face da Fundamentação do presente Acórdão, que acima vem exposta, e tendo em conta o grau de culpa do arguido, a
gravidade da infracção por ele praticada e a circunstância atenuante do engenheiro arguido não ter qualquer antecedente de
natureza disciplinar, condena-se o arguido numa pena de advertência, prevista na alínea a) do n.0 1 do Artigo 70.0 do Estatuto
da Ordem dos Engenheiros, pela prática da infracção disciplinar acima descrita, consistente na violação culposa da norma
deontológica prevista no n.0 2 do artigo 87.0 do Estatuto da Ordem dos Engenheiros.
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ENCONTROS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS OE

19 Setembro
Local: Porto
Organização: OE – Colégio Nacional de Engenharia 
do Ambiente
III ENCONTRO NACIONAL DO COLÉGIO 
DE ENGENHARIA DO AMBIENTE  
“A Excelência e a Qualidade nos Actos 
de Engenharia do Ambiente”

17 Outubro
Local: Porto
Organização: OERN
V DIA REGIONAL DO ENGENHEIRO

ENCONTROS, CONGRESSOS E SEMINÁRIOS EXTERNOS

14 e 15  Setembro 
Local: Porto, FEUP
Organização: Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, IDMEC, INEGI e o Centro Português de Design
I INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INTEGRATION OF DESIGN, ENGINEERING
AND MANAGEMENT FOR INNOVATION
Mais informações em: www.idemi09.com

21, 22 e 23 de Julho 2010
Local: Guimarães
Organização: Universidade do Minho
INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON STRUCTURES AND ARCHITECTURE
Mais informações em: www.icsa2010.com

CURSOS DE ÉTICA E DEONTOLOGIA PROFISSIONAL

18 e 25 de Julho
Local: Viana do Castelo
Organização: OERN

12 e 19 de Setembro
Local: Braga
Organização: OERN

24 e 31 de Outubro
Local: Porto
Organização: OERN

Inscrições através de www.oern.pt

Pin da Ordem dos Engenheiros 
– Região Norte à venda na sede

e nas delegações distritais por 5 euros 
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