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E D I T O R I A L

EDITORIAL António Machado e Moura

vice-presidente

do conselho directivo

da Região Norte da Ordem

dos Engenheiros

Tem o estimado leitor entre mãos o número 24 da revista INFO, correspondente ao segundo trimestre

de 2011. Esta edição é a terceira que se publica após a operação de reformulação que teve lugar com

a tomada de posse e o assumir de funções do actual conselho directivo da Ordem dos Engenheiros –

Região Norte, para o mandato 2010-2013. com efeito, conforme referido numa edição especial publi-

cada em Julho de 2010, a revista foi alvo de uma significativa remodelação e reestruturação, procurando

obter não só uma optimização de recursos, tão necessários na conjuntura actual, como também uma

nova funcionalidade, tendo passado a adoptar um novo figurino, com algumas características particu-

lares. desde logo optou-se por uma preocupação de transversalidade de temas, envolvendo, em cada

número, assuntos referentes a pelo menos três dos doze colégios que integram a Ordem dos Enge-

nheiros, o que permite, ao longo dos quatro números do ano, correr todas as especialidades. 

No presente número intervêm os colégios de Engenharia Mecânica, de Engenharia do ambiente e

de Engenharia de Materiais. 

O colégio de Engenharia Mecânica apresenta um artigo sobre o engenheiro mecânico, deixando-

nos algumas indicações para o aumento da produtividade do país, e um artigo de assunto actual que

reflecte as preocupações das empresas de transporte de gás natural europeias pelo impacto na pre-

venção e segurança, as intervenções de emergência em gasodutos.

a importância do pré aquecimento no processo de transformação do aço X10crMovNb9-1 por sol-

dadura e o desenvolvimento de uma nova metodologia para o processamento de ligações de difusão

no estado sólido para a ligação de aluminetos, são os temas abordados no âmbito do colégio Enge-

nharia de Materiais.

Esta edição inclui ainda um artigo sobre a engenharia do ambiente e seus profissionais, a sua evo-

lução nacional e internacional e os desafios emergentes.

um outro aspecto novo, decorrente da reestruturação da revista, foi o da divisão e repartição das

diversas temáticas abordadas por três vertentes, a saber: profissional, científica e social. por outro lado

procura-se que em todos os números seja também dada voz aos nossos associados, sendo publicados

artigos de vários colegas que têm respondido ao nosso apelo e nos fizeram chegar as suas contribui-

ções. Outra das inovações reside no facto de, em cada número, procurarmos dar destaque a uma

empresa de referência do tecido industrial da Região. Foi assim que no número 22 foi apresentada a

paINhas, sa e no número 23 a MOTa-ENGIl. Neste número é a vez da TEGOpI, empresa presente

no panorama da indústria metalomecânica portuguesa há 65 anos, subir ao palco.

Em todos os números divulgamos as principais notícias da Região e a agenda é agora incluída sob

a forma de separata destacável.

No social temos neste número o contributo do vereador do pelouro da Juventude da câmara

Municipal de braga, arquitecto hugo pires, que nos dá a conhecer a aposta braga 2012 – capital

Europeia da Juventude e ainda um artigo dedicado à ponte internacional de valença –Tui, com 125

anos assinalados a 25 de Março, uma infra-estrutura que revolucionou as comunicações entre por-

tugal e Espanha.  por fim e não menos importante, deixamos notas de homenagem aos colegas

Eduardo Ribeiro, ilustre engenheiro mecânico, e Guilherme Ricca Gonçalves, fundador da EFacEc,

recentemente falecidos.

votos de boa leitura!
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GRUPO DE TRABALHO JOVENS ENGENHEIROS

ENGENHARIA “PóS-TROIkA”:
PRODUTIVIDADE
E INTERNACIONALIzAÇãO

durante os últimos anos temos assistido à utilização frequente de novos conceitos e jargões. hoje em dia, até o

mais distraído dos cidadãos é capaz de disparar, compulsivamente, argumentos sobre: “globalização”, “alterações cli-

máticas”, “flexisegurança”, “FMI”, “troika”, “agências de rating”, “défice do Estado”, “dívida soberana”, etc.. a verdade

é que os actuais habitantes do planeta têm pela frente várias batalhas hercúleas. Em pouco tempo temos de conseguir

resolver o desafio climático e ao mesmo tempo cumprir os Objectivos do Milénio (Millennium development Goals), erra-

dicando a pobreza extrema e melhorando a qualidade de vida dos países em vias de desenvolvimento. Em paralelo,

vivemos, desde 2008, uma crise financeira que teve origem na incapacidade de avaliar o risco, mas que se deveu

sobretudo à ganância e imoralidade de vários agentes financeiros, e complacência de governos e supervisores.

Em portugal, para além destas crises, presenciamos uma crise económica crónica há vários anos, sendo que nos

preparamos para assistir a um novo round de austeridade, acordado com o triunvirato (FMI, bcE e uE) que nos financiará

os erros cometidos nos últimos anos. segundo o FMI, portugal recebeu a actual Grande Recessão com um dos maiores

défices externos entre os países mais avançados. deve ser lembrado que entre 1995 e 2009, os juros de financiamento

dos défices externos acumulados representaram 4% do pIb, correspondendo a mais de 40% do valor do défice actual.

para portugal conseguir estabilizar o rácio “posição externa”/pIb é imperioso aumentar as exportações de bens transac-

cionáveis (em cerca de 4% do pIb) e melhorar significativamente a produtividade da economia. E é neste ponto que

enfatizo o papel da Engenharia como actividade central para catalisar o progresso económico de portugal.

No que diz respeito à competitividade da indústria portuguesa, a Globalização agudizou as suas fragilidades relati-

vamente à concorrência dos bRIc (brasil, Rússia, índia e china), que passaram a concorrer com portugal em áreas

de baixa complexidade tecnológica. Estas economias por terem custos de trabalho consideravelmente mais baixos,

apresentam às empresas portuguesas o dilema de competirem pela via dos preços ou através da inovação tecnológica

e produtividade. sendo certo que terá de haver uma flexibilização do mercado laboral – para aumentar a eficiência

empresarial – esta medida será apenas uma solução para o curto prazo. é inevitável apostar na inovação tecnológica

e na produtividade dos processos, como estratégia de médio e longo prazo para recarregar a economia portuguesa e

construir um novo paradigma industrial e social.

Em portugal temos das melhores faculdades de engenharia e ciências da Europa, mas é premente evitar que as

“mentes brilhantes” que de lá saem sejam direccionadas para os sectores não-transaccionáveis. Este é um factor edu-

cacional e cultural…. qual é a mais comum ambição profissional de um estudante de engenharia ou ciências? Terminar

a sua formação e ir trabalhar para a Edp, pT ou Galp. Nos Estados unidos da américa, os estudantes são “formatados”

para criarem a sua própria empresa tecnológica. lá, as referências são os empreendedores que fundaram a apple,

Microsoft e IbM. No Japão, a Toshiba e a sony são apresentadas como exemplos a seguir. Na alemanha, a siemens e

a Enercon recebem os mais talentosos engenheiros electrotécnicos. Em portugal, os modelos apresentados pela socie-

dade são os executivos das utilities e bancos (sector não-transaccionável), em vez de se enfatizar o mérito e audácia

dos industriais (sector transaccionável).

para além do aumento da produtividade, portugal deverá aproveitar a rede de profissionais portugueses espalhados

pelo mundo, de forma a se estabelecer uma diplomacia informal e de negócios. Esta rede não convencional – suportada

pelas delegações da aIcEp e embaixadas locais – facilitará o aumento das exportações de produtos e serviços Made

in portugal. um profissional da diáspora portuguesa será indiscutivelmente um eficaz “facilitador” e “consultor” em

matérias de internacionalização de empresas portuguesas. 

como dizia um presidente dos Eua (Woodrow Wilson): “I not only use all the brains that I have, but all that I can

borrow.”

Miguel Moreira da Silva

Engº. Electrotécnico/ Grupo de Jovens

Engenheiros da OERN / Investigador

em sistemas de Energia / adjunto

para o ambiente da Ministra

da agricultura, do Mar, do ambiente

e do Ordenamento do Território                                
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OERN NA APRESENTAÇãO
DO PDIRT 

a Ordem dos Engenheiros – Região

Norte (OERN), na pessoa do seu

vice-presidente, Eng.º antónio Ma -

chado e Moura, esteve presente na

sessão pública de apresentação do

plano de desenvolvimento e Investi-

mento da Rede Nacional de Trans-

porte – pdIRT 2012-2017 (2022),

que se realizou na manhã do dia 6

de abril no auditório da Fundação dr.

antónio cupertino de Miranda, na

cidade do porto.  

Este plano, de acordo com os decre-

tos-lei n.º 172/2006 e n.º 29/2006,

tem como objectivo "assegurar a

existência de capacidade na rede

para a recepção e entrega de electri-

cidade, com níveis adequados de

segurança e de qualidade de serviço,

no âmbito do mercado interno da

electricidade, devendo observar as

orientações de política energética

contidas nos relatórios de monitoriza-

ção, os padrões de segurança para

planeamento da RNT e demais exi-

gências técnicas e regulamentares".

Nesta sessão, a que presidiu  o prof.

aníbal santos, administrador da

REN, sGps, e que fez uma interven-

ção geral de introdução, foram ora-

dores o Eng. José Medeiros pinto,

do planeamento da Rede, REN, e a

prof. Maria do Rosário partidário, do

IsT, coordenadora da equipa que

elaborou os estudos de impacto

ambiental referentes às obras que

fazem parte do pdIRT, cujo mon-

tante de investimento total ascende

a 1600 milhões de euros. Nas inter-

venções foram apresentadas as res-

ponsabilidades da REN como con-

cessionária da RNT e o processo de

expansão da RNT, bem como a evo-

lução da RNT proposta no pdIRT e

seus projectos mais importantes e

ainda a avaliação ambiental estraté-

gica do pdIRT. No final da sessão

decorreu um animado debate com

numerosa assistência, no qual par-

ticipou, além dos oradores já referi-

dos, o Eng. José peralta, da divisão

de Equipamentos da REN .

O Relatório Técnico do pdIRT esteve

disponível para consulta pública até

ao final do mês de abril.

PALESTRA-DEBATE NA SEDE
DA OERN
EU 2020 E AS PRóXIMAS
PERSPECTIVAS FINANCEIRAS

O deputado Europeu, José Manuel

Fernandes, apresentou uma estraté-

gia de crescimento da comissão

Europeia para esta década no âmbito

de uma palestra dedicada ao tema

“Eu 2020 e as próximas perspectivas

financeiras” que decorreu, no pas-

sado dia 15 de abril, no auditório da

OERN e que contou também com a

participação do presidente do con-

selho directivo da OERN,Fernando

de almeida santos. 

Nesta sessão de debate e de reflexão

foi abordado o estado actual da eco-

nomia portuguesa e europeia e ainda

o futuro da mesma. Na sua interven-

ção, José Manuel Fernandes apresen-

tou a complexidade do financiamento

das políticas europeias, o actual

modelo de financiamento e o actual

quadro financeiro plurianual. Referiu-

se ainda à actual crise financeira, eco-

nómica e social com níveis de dívida

de 80 % e com o desemprego a afec-

tar 10% da população activa da união

Europeia, destacando que “num

mundo globalizado, nenhum país

pode resolver eficazmente os proble-

mas agindo de forma isolada”. 

Foi nesse sentido que para respon-

der aos desafios políticos e à actual

situação, as instituições europeias

aprovaram a Estratégia 2020. Esta

estratégia tem por prioridades o

crescimento sustentável, o cresci-

mento inclusivo e o crescimento

inteligente. Entre outros objectivos

pretende a diminuição do número

de pessoas em risco de pobreza,

que 31% do pIb seja investido em

Investigação e desenvolvimento

(I&d), que 75% da população com

idades entre os 20 e os 64 anos

esteja empregada, facilitar a

entrada de jovens no mercado de

trabalho, melhorar o acesso ao

financiamento para a investigação e

inovação, e modernizar os merca-

dos de trabalho, aumentar a produ-

ção de energias renováveis, moder-

nizar o sector dos transportes e

promover a eficiência energética. 

José Manuel Fernandes não deixou

de indicar os pontos-chave para o

crescimento, nomeadamente um

mercado único, mais sólido, apro-

fundado e alargado, e também a

importância das micro, pequenas e

médias empresas. 

“para que a Europa possa ocupar

uma posição de liderança mundial,

a indústria tem de estar em primeiro

plano”, sustentou.
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são de viticultura, e pelo delegado

distrital da OE de viana do castelo,

vítor lima. 

Na categoria Espumante branco a

marca vencedora foi o MIOGO, dos

vinhos Norte, da sub-região do ave.

O diploma e a distinção foram entre-

gues a vera lima, proprietária, pelo

presidente do conselho directivo da

OERN, Fernando de almeida san-

tos, e pela delegada-adjunta de

viana do castelo, Teresa Mota.

No vinho verde Rosado foi eleito o

vinho da adega cooperativa de vale

de cambra, cujo prémio foi entre-

gue ao presidente da direcção, José

alberto pinheiro e silva, por ana

paula vale, em representação da

Escola superior agrária de ponte de

lima e pelo coordenador do conse-

lho Regional do colégio de Enge-

nharia agronómica, vítor correia.

Na última categoria, vinho verde

Tinto, o vencedor foi a adega coope-

rativa de ponte de lima, represen-

tada pela presidente da direcção,

Maria celeste patrocínio. O prémio

foi entregue pelo presidente da

câmara Municipal de viana do cas-

telo, José Maria costa, e pela direc-

tora da Escola de hotelaria e

Turismo, cristina Félix.

Este evento que surgiu integrado no

programa geral “cidade do vinho

2011” contemplou na manhã do dia

16 de abril, no Forte de santiago da

barra, o seminário “Novidades tec-

nológicas na vinha e no vinho”, que

deu a conhecer e debater os mais

recentes e promissores avanços

associados à produção e consumo

do vinho, divulgando muitos novos

olhares sobre a técnica, a tecnologia

e a prática.

simultaneamente e durante todo o

dia, no edifício dos antigos paços do

concelho de viana do castelo, na

praça da República, estiveram em

mostra os vinhos verdes melhor

classificados na selecção da Ordem

dos Engenheiros – Região Norte,

possibilitando a degustação a cerca

de 150 pessoas.

O programa deste encontro incluiu

também um curso de Iniciação à

prova de vinhos, “descubra como

sabe provar”, no Museu do Traje,

aberto ao público em geral e que

contou com a coordenação de José

alberto pinheiro e silva, da comis-

são de viticultura, que, para além

da matéria técnica, deu a conhe-

cer a rota dos vinhos verdes e

enquadrou o crescendo de impor-

tância dos vinhos verdes portu-

gueses no panorama nacional e

internacional.

ORDEM DOS ENGENHEIROS
REGIãO NORTE
ELEGEU VINHO VERDE
DO ANO 2011

Os vencedores do vinho verde do

ano, nas categorias vinho verde

branco, vinho verde Tinto, vinho

verde Rosado e vinho verde Espu-

mante branco, foram anunciados a

16 de abril num Jantar de Gala na

Escola de hotelaria de Turismo de

viana do castelo, por ocasião dos

I Encontros vínicos do vinho verde,

promovidos pela Ordem dos Enge-

nheiros – Região Norte (OERN), em

colaboração com o Município de

viana do castelo, a comissão de

viticultura da Região dos vinhos

verdes (cvRvv), a Escola superior

agrária de ponte de lima, a Escola

de hotelaria e Turismo de viana do

castelo e o Turismo do porto e Norte

de portugal.

O anúncio dos distinguidos esteve a

cargo de vítor correia, vogal do

conselho directivo da OERN e coor-

denador do colégio de Engenharia

agronómica. a primeira categoria

anunciada foi a do vinho verde

branco, cuja escolha recaiu na casa

de Oleiros, da sub-região de ama-

rante, que se fez representar por

pedro Ferreira, responsável técnico.

O diploma e respectiva distinção

foram entregues por Gonçalo Maga-

lhães, em representação da comis-
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MÊS DE GEOGRÁFICA 

O conselho Regional do colégio de

Geográfica da Ordem dos Enge-

nheiros da Região Norte organizou

durante o Mês de Maio um con-

junto de actividades com vista à

promoção da Engenharia Geográ-

fica na Região Norte, das quais se

destacam a Mostra de Instrumen-

tos científicos utilizados em Enge-

nharia Geográfica, as visitas de

estudo ao Observatório astronó-

mico “prof. Manuel de barros”,

dirigidas a alunos do ensino secun-

dário, e as “Tardes de Geográfica”,

sessões temáticas e de debate

sobre vários temas pertinentes para

a geocomunidade.

a sessão de inauguração contou com

as intervenções de alexandrina Mene-

ses, coordenadora do colégio de

Engenharia Geográfica da OERN, do

presidente do conselho directivo da

OERN, Fernando de almeida santos,

de ana Fonseca, presidente do colé-

gio Nacional de Engenharia Geográfica

e do presidente do conselho directivo

da OERc, Octávio alexandrino, os

quais destacaram o interesse e a

importância destas actividades, assim

como a possibilidade de organizar este

tipo de exposições a nível nacional,

ficando a cargo do Eng.º Octávio ale-

xandrino a apresentação de alguns

marcos da engenharia geográfica por-

tuguesa além mar e a evolução da

geográfica.   

Tardes de Geográfica – Aplicações

SIG Open-Source

a primeira sessão de debate das Tar-

des de Geográfica, dedicada ao tema

“aplicações sIG Open-source”, decor-

reu a 13 de Maio no auditório da sede

da região norte. Nesta sessão, mode-

rada por Jorge Gustavo Rocha dos

OsGeo, uMinho, interviram victor

Mota Ferreira, arquitecto e assistente

da Faculdade de arquitectura da

uTl, luís pereira Nunes, da Inspec-

ção Geral da defesa Nacional, Neftali

pablos da Fcup, leonardo andrade,

administrador, director de Tecnologias

e software, pedro castro do Ipvc e

Mariana Oliveira da câmara Municipal

de Guimarães.

a abertura da sessão esteve a cargo de

alexandrina Meneses, coordenadora

do colégio de Engenharia Geográfica

da Região Norte, que agradeceu a

todos os presentes, e destacou as pró-

ximas sessões de debate e a mostra de

instrumentos usados em engenharia

geográfica patente até ao dia 08 de

Junho, cujos equipamentos, docu-

mentação técnica e fotografias dispo-

níveis sobre algumas missões a áfrica

foram cedidos pelo Instituto de Investi-

gação ciência Tropical (IIcT).

cada vez mais utilizadores de software

sIG estão a escolher o Open-source

como alternativa aos softwares

comerciais. Nesse sentido esta ses-

são deu a conhecer o que está a ser

desenvolvido a nível regio -

nal/nacional, sobre software aberto e

as suas aplicações em ambiente sIG.

Na sua intervenção victor Mota Fer-

reira deu a conhecer o projecto Open

street Map (OsM), uma mapa editá-

vel de todo o mundo, que pode ser

traduzido como sendo o resultado de

Gps+Wiki=OsM. de referir que em

2008 cerca de 5.000 utilizadores edi-

tavam dados e 45.000 usavam esta

ferramenta, passando em 2010 para

12.000 a editar dados e 310.000 uti-

lizadores.

luís pereira Nunes apresentou um

projecto desenvolvido no âmbito das

comemorações dos 200 anos da

Guerra peninsular que consiste na

reconstituição digital de batalhas em

sIG Opensource. Já Neftali pablos

elaborou uma análise comparativa de

sIG Open-souce, indicando as espe-

cificidades e capacidades de cada

software.

as dificuldades e vantagens do Open-

source, assim como o seu futuro

foram abordadas por leonardo

andrade que indicou que a Novageo

tem disseminado o software e contri-

buído para o Open-source através de

fóruns e de documentação.

pedro castro apresentou o sistema

de Informação e apoio à decisão

(sI.add da aRh do Norte) a imple-

Inauguração da Mostra

de Instrumentos Científicos

usados em Engenharia Geográfica

a inauguração da Mostra de Instru-

mentos científicos utilizados em

Engenharia Geográfica realizou-se a

04 de Maio e esteve patente até ao

dia 08 de Junho.

Esta iniciativa foi a primeira de um

conjunto de diversas actividades

integradas no “Mês de Geográfica”

com vista à divulgação da engenha-

ria geográfica e suas áreas de inter-

venção. com esta Mostra pretendeu-

se evidenciar a evolução das

técnicas de medição e posiciona-

mento ao longo dos tempos.

revista INFO 24_Layout 1  11/07/08  17:19  Page 8



9

mentar pela aRh do Norte e o

GeosI.add, um Geovisualizador que

facilita o acesso às bases de dados

geográficas e a realização de opera-

ções de análise espacial acessível na

rede interna da aRh Norte utilizando

um navegador Web. adicionalmente,

fornece um conjunto de serviços web

geográficos para outras aplicações

no sI da aRh Norte.

a intervenção final  foi proferida por

Mariana Oliveira que incidiu especi-

ficamente na emergência das tec-

nologias Open-source no sIG Muni-

cipal de Guimarães, destacando

que a importância do sIG na autar-

quia tem vindo a crescer e as tecno-

logias Open-source a conquistar

espaço, não deixando de referir os

motivos, as causas e os processos

que limitam a utilização de tecnolo-

gias Open-source.

Tardes de Geográfica – WebGis e

Mobile Mapping

Web Gis e Mobile Mapping foi o

tema em discussão, a 27 de Maio

no auditório da Ordem dos Enge-

nheiros Região Norte, na segunda

sessão das Tardes de Geográfica.

aliado ao desenvolvimento das tec-

nologias de informação e comunica-

ção, a disseminação de métodos

cartográficos e de análise de proble-

mas espaciais estão a impor rapi-

dez, eficiência e economia nos

métodos de obtenção de informa-

ção geográfica. as novas tecnologias

de informação trouxeram a possibi-

lidade de acesso rápido a imagens

da superfície terrestre e a mapas de

todo o globo, em particular através

do uso generalizado do Google

Earth, dos sistemas de navegação

por satélite (Gps) e de aplicativos

tipo streetview.

Os sistemas móveis de levantamen-

tos terrestres (mobile mapping) têm

aplicações diversas destacando-se

em áreas distintas como o turismo -

através da disponibilização de ima-

gens georreferenciadas (streetview),

na cartografia de vias urbanas -

onde a circulação de carros e pes-

soas dificulta a utilização de técni-

cas tradicionais, sendo cada vez

mais utilizadas na administração

pública e empresas de serviços

(água, electricidade, gás), constru-

ção civil entre outras. Foi pois objec-

tivo desta sessão mostrar o que está

a ser desenvolvido na área do Web-

gis e Mobile Mapping .

Nesse sentido estiveram presentes

sérgio Madeira, professor auxiliar

da uTad, Rui chambel, software

development Manager da Gisgeo,

armindo das Neves, director Téc-

nico da Estereofoto, Geoengenharia,

s.a, Eliana carreira, Técnica de

apoio de Engenharia na ascendi,

Elsa severino, directora do Gabinete

de Estu dos e planeamento Estraté-

gico da câmara Municipal de Mato-

sinhos, e pedro pereira, coordena-

dor do projecto Websig da c.M

de Guimarães, numa sessão mode-

rada por alexandrina Meneses,

coordenadora do colégio de Enge-

nharia Geográfica da OERN.

Na sua intervenção Rui chambel deu

a conhecer a importância da utiliza-

ção de informação geoespacial na

gestão e apoio à decisão das empre-

sas. sérgio Madeira apresentou um

sistema Móvel de levantamento Ter-

restre, um projecto de investigação

da universidade do porto, e armindo

das Neves enquadrou o lidaR na

produção de informação geográfica,

destacando as vantagens do lidaR

aéreo e terrestre.

as restantes intervenções destina-

ram-se a apresentar casos de aplica-

ção dos sistemas de Informação

Geográfica. Eliana carreira apresen-

tou o sIG da ascendi, Elsa severino

o Websig da câmara Municipal de

Matosinhos e pedro pereira o Websig

do Município de Guimarães.

Tardes de Geográfica – Riscos

Naturais e Tecnológicos 

a última sessão das Tardes de Geo-

gráfica, e consequente encerramento

do Mês dedicado à divulgação da

engenharia geográfica, teve lugar no

passado dia 08 de Junho.

Nesta sessão que versou sobre os

Riscos Naturais e Tecnológicos, foram

debatidos alguns dos riscos existentes

e seu tratamento em ambiente sIG, a

organização da resposta face aos ris-

cos e sistemas integrados de resposta

a situações de emergência.

Moderada por ana Fonseca, presi-

dente do colégio Nacional de Enge-

nharia Geográfica, e  ana Teodoro,

vogal do colégio de Engenharia

Geográfica da Região Norte, esta

sessão teve como oradores: Joa-

quim pais barbosa da Faculdade de

ciências da universidade do porto;

salvador de almeida, director Muni-

cipal de bombeiros e protecção civil

da c.M. vila Nova de Gaia e coman-

dante dos bombeiros sapadores; Rui

Moura professor auxiliar na Fcup e

Investigador do centro de Geologia da

up; Joaquim alonso do Ipvc; o direc-

tor de serviços de defesa da Floresta

da aFN, Rui almeida, e José Teixeira

leite, comandante Operacional distri-

tal da autoridade Nacional protecção

civil.

Joaquim pais barbosa dedicou a sua

apresentação ao tema da erosão cos-

teira, dando a conhecer as transfor-

mações ocorridas ao longo dos anos e

algumas soluções/alternativas para a

protecção costeira. a cartografia de

risco no plano municipal de emergên-

cia de vila Nova de Gaia, os riscos

naturais e tecnológicos foi apresen-

tado por salvador de almeida.

Na sua intervenção Rui Moura incidiu

nas cartas de perigosidade geológica

da zona histórica do porto. Já Joa-

quim alonso deu a conhecer o pro-

jecto protec/Georisk cujo objectivo

era o desenvolvimento de um sistema

de informação, análise e monitoriza-

ção dos riscos para o alto Minho,

como instrumento de suporte ao pla-

neamento do território.

Rui almeida e Teixeira leite centraram

as suas intervenções no Risco,

nomeadamente a percepção de risco,

a perigosidade e o risco de incêndio

florestal em ambiente sIG, e os riscos

naturais e tecnológicos, análise dos

riscos e consequências.
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XIII ENCONTRO REGIONAL
DO ENGENHEIRO
DA REGIãO CENTRO 

a OERN, representada pelo vice-

-presidente do conselho directivo,

antónio Machado e Moura, marcou

presença no XIII Encontro Regional

do Engenheiro da Região centro

que se realizou a 28 de Maio, na

cidade de seia.

O programa do encontro envolveu

uma visita ao Museu brinquedo e ao

centro de Interpretação da serra da

Estrela (cIsE), onde decorreu a ses-

são solene que homenageou os

membros efectivos da Região que em

2010 completaram 25 anos de ins-

crição na Ordem, que reconheceu os

melhores estágios por especialidade

e onde foi entregue ao Engenheiro

civil, Fernando Jorge Rama seabra

santo, antigo reitor da universidade

de coimbra, o prémio conselho

directivo da Região centro.

SEMINÁRIO “CIDADES MAIS
INTELIGENTES”

a Iniciativa construção sustentável

promoveu no passado dia 10 de Maio,

no auditório do Museu d. diogo de

sousa, em braga, o seminário “cida-

des mais inteligentes” onde abordou

a sustentabilidade urbana e da cons-

trução.

O encontro que encheu o auditório

foi organizado em parceria com a

delegação de braga da Ordem dos

Engenheiros, da agência para a

Energia (adENE), da IbM, da asso-

ciação Industrial do Minho, da uni-

versidade do Minho e da câmara

Municipal de braga, e contou com

as intervenções dos representantes

das referidas instituições.

lívia Tirone, da Iniciativa construção

sustentável, considerou que portu-

gal pode ser um dos países mais

prósperos da Europa se souber

transformar de um modo descentra-

lizado e equitativo os seus recursos

endógenos renováveis. Em relação

ao sector da construção, a respon-

sável pela iniciativa construção sus-

tentável afirma que arquitectos e

engenheiros devem operar em con-

junto, com objectivos comuns,

sendo necessário que todos traba-

lhem em prol de uma prosperidade

renovável.  

sobre a certificação energética e a

reabilitação urbana falou Francisco

passos da adENE, que destacou o

trabalho feito no campo da certifica-

ção energética resultante da direc-

tiva Europeia para a Eficiência Ener-

gética dos Edifícios, cujos objectivos

europeus passam pela redução de

20% nas emissões de efeitos de

estufa, no aumento de 20% de

energia proveniente de fontes reno-

váveis e no aumento de 20% da efi-

ciência energética. Francisco pas-

sos incidiu ainda sobre as propostas

de medidas de melhoria nos certifi-

cados (“uma mais-valia clara do tra-

balho do perito”), apresentando

também o projecto Europeu

REquEsT, que visa o fácil acesso

às medidas de melhoria recomen-

dadas nos certificados energéticos,

e estreitar a cadeia de valor entre os

proprietários e as suas empresas e

os peritos qualificados e as entida-

des reguladoras.

antónio pires dos santos abordou o

tema das redes inteligentes em

suporte das cidades inteligentes, as

“smarter cities” – que permitem

ligar a infraestrutura Física de uma

cidade com as infraestruturas

sociais e de Negócios, usando a

infraestrutura de sistemas de Infor-

mação para criar valor acrescentado

e tornar a cidade mais inteligente.

seguiu-se a intervenção de pedro

santos, da selfenergy, sobre o papel

das energy services companies

(EscO) na des centralização da

transformação de energias renová-

veis. 

No seminário participaram também

o presidente da Ordem dos Enge-

nheiros Região Norte, Fernando de

almeida santos, a delegada distrital

de braga da OERN, Rosa Maria

costa, o presidente da a.I.Minho,

antónio Marques, e o vice-presi-

dente da câmara Municipal de

braga, vítor sousa.
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ÚLTIMA AULA DO PROFESSOR
DOUTOR ANTóNIO ADãO
DA FONSECA  

No dia 14 de Junho teve lugar no

auditório da Faculdade de Engenha-

ria da universidade do porto, a

última aula do professor doutor

antónio adão da Fonseca com o

título “pontes Feitas e pontes sonha-

das” ao qual se seguiu um Jantar de

confraternização.

OERN PRESENTE NO 1.º DIA
REGIONAL DO ENGENHEIRO
DA REGIãO SUL 

a Ordem dos Engenheiros – Região

Norte, esteve representada no 1º dia

Regional do Engenheiro da Região

sul pelo seu presidente, Fernando

de almeida santos, e vice-presi-

dente antónio Machado e Moura.

Este evento teve lugar em lisboa nos

dias 14 e 15 de Maio de 2011, envol-

vendo um vasto programa de visitas

culturais, uma cerimónia de home-

nagem ao Eng.º Manuel Rocha, uma

sessão solene e um Jantar de Gala,

que decorreu no casino Estoril.

OERN CELEBRA 20 ANOS
DA INAUGURAÇãO
DA PONTE FERROVIÁRIA
DE S. JOãO NO PORTO  

a sede da Ordem dos Engenheiros

– Região Norte acolheu no passado

dia 28 de Junho, um painel come-

morativo para assinalar os 20 anos

da inauguração da ponte Ferroviária

de s. João no porto, promovido pela

Especialização em Transportes e

vias de comunicação com o apoio

da OERN e na qual participaram

cerca de sessenta pessoas. 

projectada pelo Engenheiro Edgar

cardoso e inaugurada a 24 de

Junho de 1991, a ponte s. João, é

uma notável obra de engenharia

com o seu vão central de 250

metros, sobre o rio douro, que

detém ainda hoje o recorde mundial

em pontes deste tipo.

O evento iniciou com a inauguração

de uma exposição fotográfica alusiva

à construção da ponte, designada

“ponte s. João – 20 anos 20 ima-

gens”, que estará patente na sede

da OERN até ao fim de agosto. Tam-

bém no mesmo momento foi distri-

buído gratuitamente um folheto de

8 pg “ponte são João, 1991-2011”,

editado pela OERN. 

a abertura da sessão comemorativa

contou com as intervenções do pre-

sidente do conselho directivo da

OERN, Eng.º Fernando de almeida

santos, e Eng.º Jorge zuniga, coor-

denador da Especialização em

Transportes e vias de comunicação.

a obra atravessou os governos da

aliança democrática (1979-83), do

bloco central (1983-85) e do psd

(1985-95), conheceu 3 primeiros-

-ministros (pinto balsemão, Mário

soares e cavaco silva), 2 presiden-

tes da República (Ramalho Eanes e

Mário soares) e vários ministros na

pasta das Obras públicas. “a obra

nasce com o país relativamente

debilitado financeiramente, mas

ainda com credibilidade para pedir

dinheiro emprestado”, recordou

carrasquinho de Freitas, engenheiro

da REFER e ex-vogal do Gabinete

do Nó Ferroviário do porto.

Na sua intervenção, o prof. Fer-

nando branco, do Instituto superior

Técnico, deu a conhecer as inter-

venções e a correcção dos apoios

dos pilares da ponte, destacando

que esta ponte “foi a última grande

ponte calculada com recurso a

modelos físicos e foi a primeira cal-

culada com métodos numéricos e

com recurso a computador”.

O Eng.º carlos Ferraz do Gabinete

de Engenharia Edgar cardoso lem-

brou a vida e obra do professor, des-

tacando alguns dos marcos mais

importantes.

Em representação do consórcio

encarregue da construção (acE

Ferdouro) os engenheiros Joel viana

de lemos e luís afonso relembra-

ram os aspectos mais relevantes e

inovadores da construção. 

Os engenheiros almeida Fernandes

do lNEc, e José clemente da

REFER incidiram sobre o desempe-

nho em serviço da estrutura, res-

pectivamente a monitorização do

comportamento estrutural e as

necessidades de conservação.

No final o bastonário da OE, carlos

Matias Ramos, felicitou a iniciativa

e os oradores intervenientes. Real-

çou ainda que sendo a engenharia

uma profissão de confiança pública

deve ser exercida por profissionais

de elevada e reconhecida compe-

tência. 

a sessão terminou com um porto de

honra oferecido pela OERN.
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VISITA à CENTRAL
HIDROELéCTRICA DE PICOTE 

Teve lugar no passado dia 8 de Julho

uma visita de estudo à obra de reforço

de potência da central hidroeléctrica

de picote, numa iniciativa da comis-

são Executiva da Especialização em

“direcção e Gestão da construção”,

com o apoio da Ordem dos Engenhei-

ros Região Norte.

localizada no concelho de Miranda

do douro e com um investimento

total de 140 milhões de euros, a uni-

dade será constituída por uma central

subterrânea em caverna, a cerca de

150 metros de profundidade, um cir-

cuito hidráulico em túnel, diversos

poços e túneis auxiliares e de acesso.

vai estar equipada com um grupo

gerador (turbina/alternador) com

uma potência nominal de 246 MW /

270 Mva, evitando 122 kt emissões

de cO2 por ano.

Esta iniciativa incluiu uma apresen-

tação das obras em curso pelo

director do projecto, o Eng.º antónio

Freitas da costa da Edp, e uma

visita ao local onde decorrem os tra-

balhos de construção, que se inicia-

ram em Março de 2007, estando

prevista a sua entrada em funciona-

mento em dezembro de 2011.

AOS SÁBADOS A CAMINHO DE SANTIAGO 

a OERN realiza um “caminho português de santiago” com partida de ponte

de lima e até santiago de compostela, durante os próximos sábados dos

meses de Julho, setembro e Outubro, e com uma periodicidade quinzenal.

Esta importante via de peregrinação e intercâmbio de culturas, motivou a

OERN a pensar e a organizar o “caminho” de forma a que cada participante

desafie a sua caminhada e defina os seus próprios objectivos. 

com um total de sete etapas, a peregrinação inicia-se a 2 de Julho com par-

tida de ponte de lima até Rubiães. a 2.ª etapa, no dia 16 de Julho, parte

de Rubiães até Tui. a 30 de Julho realiza-se a 3.ª etapa com um percurso

de Tui a Redondela. O percurso de Redondela a pontevedra decorre a 3 de

setembro correspondendo à 4.ª etapa, a que se seguirá, no dia 17 de

setembro, a 5.ª etapa de pontevedra a caldas dos Reis. No dia 1 de Outu-

bro, para dar seguimento à 6.ª etapa, será efectuado o caminho de caldas

dos Reis a padrón. a 7.ª etapa final, a 15 de Outubro, integra o percurso de

padrón a santiago de compostela, com participação na Missa do peregrino

na catedral.

para além dos momentos de convívio e troca, e mais do que um encontro

com um objectivo comum, pretende-se com esta organização desafiar aque-

les que apesar de já terem pensado realizar este caminho nunca o puseram

em prática, motivando-os a envolverem-se na espiritualidade, desporto,

lazer, interioridade e vivência que estas jornadas despertam.

6º CONGRESSO LUSO-MOÇAMBICANO DE ENGENHARIA

com o tema central “a Engenharia como alavanca para o desenvolvimento e

sustentabilidade”, o 6.º congresso luso-Moçambicano de Engenharia decorre

em Maputo de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011, numa organização da

Faculdade de Engenharia da universidade do porto (FEup), da Faculdade de

Engenharia da universidade Eduardo Mondlane (FEuEM) e das Ordens dos

Engenheiros de portugal e de Moçambique.  

O vice-presidente da OERN e membro da comissão Organizadora e científica,

antónio Machado e Moura, estará presente, na manhã do dia 1 de setembro,

como moderador num painel dedicado à energia e desenvolvimento sustentável.

Nesse mesmo dia, mas durante a tarde, o bastonário da OE de portugal, carlos

Matias Ramos, fará uma intervenção sobre o Mercado da Engenharia e a For-

mação profissional. 

Em simultâneo com o congresso realizam-se workshops, simpósios, painéis

temáticos e uma exposição de equipamentos, software e serviços relacionados

com os temas em debate. O objectivo é juntar engenheiros, professores e técni-

cos de engenharia para uma troca de ideias e experiências, tendo em vista as

melhores soluções para um desenvolvimento sustentável.

ADMISSãO DE MEMBROS
ESTUDANTES  

a Região Norte informa que a Ordem

dos Engenheiros (OE) admite como

membros estudantes “todos os alunos

de cursos superiores de Engenharia,

quer de licenciatura, quer de Mes-

trado”, que comprovem a frequência

dos mesmos e cumpram os demais

requisitos determinados pela OE. 

Os dados devem ser enviados por

correio ou entregues pessoalmente

na secretaria da sede ou delegações

da Região Norte da Ordem dos

Engenheiro.

9º ENCONTRO DE
DIRIGENTES DA REGIãO
NORTE 

O hotel do Elevador, em braga,

recebeu, no passado dia 18 de

Junho, o 9º Encontro de dirigentes

da Região Norte. 

O encontro iniciou-se com a recep-

ção e boas-vindas da delegada dis-

trital de braga da OERN, Rosa Maria

costa, do presidente do conselho

directivo da Região Norte (cdRN),

Fernando de almeida santos, e do

presidente da Mesa da assembleia,

José Ferreira lemos. seguiu-se a

apresentação sobre o processo de

desmaterialização da Relação com

o Membro, dos Engenheiros carlos

Neves e Ricardo Machado, coorde-

nadores do colégio de Engenharia

Mecânica e Engenharia Informática,

respectivamente, e posterior inter-

venção do cdRN e debate condu-

zido por Fernando de almeida san-

tos.
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PLATENG 
DIVULGAÇãO DOS
RELATóRIOS FINAIS 

a sessão de divulgação do Relatório

Final do plateng – plataforma Trans-

fronteiriça para a Mobilidade e coo-

peração decorreu no passado dia 20

de Junho, no salão Nobre da biblio-

teca Municipal de Guimarães, na pre-

sença do presidente da câmara de

Guimarães, antónio Magalhães, do

presidente da Ordem dos Engenhei-

ros - Região Norte, Fernando de

almeida santos, do coordenador do

plateng OERN, vítor correia, e repre-

sentantes do projecto do lado portu-

guês e espanhol.

concluídos os trabalhos que deram

corpo ao projecto plaTENG - reco-

lha de informação, tratamento da

mesma e elaboração de relatórios

de conclusão, e após a sessão de

encerramento decorrida a 25 de

Março em Tui, Espanha, onde se

debateu a formação e o exercício

profissional do Engenheiro, seguiu-se

PROJECTO E GESTãO
DE ILUMINAÇãO PÚBLICA

No quarto trimestre de 2011, a OERN

irá dar início a uma série de acções de

Formação na área do projecto e Ges-

tão de Iluminação pública. O objectivo

deste projecto formativo é o de contri-

buir para um acréscimo de conheci-

mento e de sensibilização nesta área

específica, enquadrados pela matriz

da Eficiência Energética com que hoje

nos confrontamos, consubstanciada

no documento EFIcIêNcIa ENERGé-

TIca Na IluMINaçÃO públIca,

recentemente publicado, resultante

de uma iniciativa em boa hora promo-

vida pela RNaE, em parceria com o

cpI e a Ordem dos Engenheiros e que

contou com a participação de várias

entidades, entre as quais se destacam

a adENE e a Edp distribuição, com o

patrocínio do MEId.  

a transversalidade da temática da

luz e as implicações técnicas, eco-

nómicas, estéticas e ambientais pre-

sentes no projecto de Ip, em particu-

lar nos contextos mais urbanos,

condicionam a necessidade de uma

nova abordagem, multidisciplinar e

integrada da gestão e realização

desta infra-estrutura. 

O primeiro objectivo da Ip é certa-

mente o de contribuir para garantir

melhores níveis de segurança e de

bem-estar para os cidadãos. 

Importa todavia escolher, de entre

as soluções que respeitam aqueles

critérios, aquela ou aquelas que per-

mitem optimizar os consumos de

energia e valorizam a integração e o

ambiente. 

a Ordem dos Engenheiros, Região

Norte, ciente da enorme actualidade

desta temática e da importância de

que se reveste hoje, em particular

para as nossas autarquias, a redu-

ção da factura energética associada

aos consumos Ip, no quadro da con-

juntura económica fortemente res-

tritiva que atravessamos, entende

ser este o momento oportuno para

promover uma actualização e apro-

fundamento dos conhecimentos e

avanços técnicos no domínio da

luminotecnia, com destaque para a

área de projecto, onde é possível e

desejável que possa começar a

construir-se uma Iluminação

pública Eficiente. 

Oportunamente será feita a corres-

pondente divulgação da iniciativa,

com duração, horários e respectivos

conteúdos programáticos.  

agora a sessão de apresentação dos

relatórios, em suporte papel e infor-

mático, que deu destaque também

ao portal plateng, e cuja apresenta-

ção esteve a cargo de alejandra

pinilla,do ITGaliza. pinilla apresentou

ainda o panorama galego da Enge-

nharia Industrial.

seguiram-se as intervenções de José

Teixeira, coordenador do colégio de

Engenharia Industrial da Região

Norte, sobre o panorama português

da Engenharia química, e de sérgio

costa, coordenador do colégio de

Engenharia do ambiente da Região

Norte, que se dedicou ao tema “o

ambiente dos dois lados da fron-

teira”.

carlos Neves, coordenador do colé-

gio de Engenharia Mecânica, fez um

balanço dos dois anos de trabalho do

projecto plateng.

a apresentação do Relatório foi da

responsabilidade da Equipa plateng

da OERN, que na pessoa do Eng.º

ponce de leão deu a conhecer as

conclusões finais.
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O ENGENHEIRO MECÂNICO
E A EFICIÊNCIA

O MODO COMO A RIQUEZA
PRODUZIDA PELO ENGENHEIRO

MECÂNICO é REPARTIDA,
Já é ASSUNTO PARA OS POLíTICOS 

BREVE INTRODUÇãO

a Engenharia Mecânica está presente em todas

as actividades humanas, muito mais do que aquilo

que nos possa parecer. basta olhar com um pouco

de atenção para logo apercebermos de objectos

atrás dos quais esteve um engenheiro mecânico.

Os óculos através dos quais vemos melhor,

foram concebidos e calculados por um acto de

engenharia mecânica; as lentes foram polidas em

máquinas desenvolvidas por engenheiros mecâ-

nicos. continuamos a procurar evidências de

engenheiros mecânicos, ei-las mesmo debaixo do

nosso nariz: os lenços descartáveis foram prepa-

rados e embalados em máquinas. a lâmina de

barbear também tem por trás um engenheiro

mecânico que projectou e pôs em funcionamento

equipamento capaz de fazer um afiamento alta-

mente eficaz para corte dos pêlos da face.

a outra dimensão podemos falar de barragens,

são obras tipicamente de engenharia civil mas,

entrando nas profundezas dos aproveitamentos

hidráulicos ficamos deslumbrados pela dimensão

da obra de engenharia mecânica. é tudo de

dimensões XXl, mas com elevada qualidade de

fabrico (condutas, rotores, turbinas, etc.).

Mas podemos falar de equipamento hospita-

lar: uma sala de operações tem imensa obra de

engenharia mecânica, desde a mesa de opera-

ções com o seu sistema de elevação, passando

pelo sistema de bombagem de anestesia e termi-

nando nos instrumentos de corte.

OS MOTORES DA ECONOMIA

O Trabalho é, por excelência, o motor da

economia! No entanto, outro elemento funda-

mental para a economia, considerado como

fonte de riqueza, é a Terra (Natureza). a Terra

em termos gerais, fornece os recursos básicos:

energia (fóssil, hídrica, solar, eólica, biológica);

minério; produtos agrícolas; produtos piscató-

rios. 

com a introdução do capital, temos os tradi-

cionais factores de produção: a Natureza (Terra),

o Trabalho e o capital.

Na verdade podemos equiparar estes três fac-

tores a três elementos fundamentais para fazer

funcionar uma máquina produtiva: haver uma

fonte de energia (o Trabalho); haver matéria prima

(a Natureza); haver um suporte material que pre-

viamente já foi produzido (o capital).

Carlos Sousa 

vogal do conselho

Regional Norte do colégio

de Engenharia Mecânica 
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Os produtos naturais são em si próprios uma

riqueza; o mesmo acontece com o capital. Mas

se não houver desenvolvimento de trabalho

extractivo e transformador, nem aqueles, nem

este, passam de riqueza potencial. 

daqui decorre que a principal actividade que,

por excelência, pode aproveitar a Natureza e o

capital de modo a que a riqueza aumente a nível

global, é a Indústria, recorrendo ao Trabalho.

EXEMPLOS DO PRIMADO DA INDÚSTRIA

O exemplo da economia alemã [1].

a indústria é o pilar da economia da alema-

nha. ao lado da construção civil, ela corresponde

a cerca de 30% do produto Interno bruto do país

e emprega mais de 10 milhões de pessoas.

Não sendo novidade para os alemães, a

indústria é considerada como um dos principais

pilares económicos. Embora com um forte sector

terciário, a alemanha, que já havia emergido da

devastação de duas guerras mundiais com

recurso a um forte desenvolvimento industrial

(suportado numa estrutura normativa potente –

as dIN), tem apostado fortemente em criar con-

dições favoráveis a esse desenvolvimento a nível

empresarial. 

as empresas industriais estão estruturadas

principalmente em pequenas e médias empresas

(somente cerca de 2% das empresas têm mais

que 1000 trabalhadores).

Resultado: a alemanha é a economia europeia

mais pujante e... quem tem dinheiro é que manda!

A INDÚSTRIA EM PORTUGAL

Já há várias décadas que em portugal se tem

privilegiado o sector terciário, com grande pre-

juízo para os outros sectores, particularmente a

indústria, agricultura e pescas. hoje muitos ana-

listas reconhecem o erro, mas não houve ainda

um murro na mesa que faça inverter essa tendên-

cia. de facto, os serviços fazem grande movimen-

tação económica, mas não há propriamente um

acrescentar de riqueza. 

O sector secundário (e, em especial, a indús-

tria), pelo seu poder «multiplicador», é historica-

mente o principal motor de desenvolvimento eco-

nómico dos países [2]. 

O turismo, também se considera como indús-

tria e é uma actividade económica rentável que

permite grande movimento de capitais. Feliz-

mente, no caso português, transfere muitos capi-

tais de outros países. Internamente, o turismo

produz pouca riqueza; somente vai buscar

dinheiro a consumidores e distribui-o na socie-

dade (alojamento, transporte, gastronomia),

criando emprego relativamente mal remunerado

e sazonal. Mas para que o turismo seja eficaz,

tem que haver indústrias competentes de trans-

portes, de construção de infraestruturas, para o

que há muita contribuição do engenheiro mecâ-

nico.

Em 1994, segundo Michael porter, as seis

áreas prioritárias da economia portuguesa eram: 

vinho, Madeira, papel e cortiça, automóvel

(principalmente peças e acessórios), Têxteis, cal-

çado e Turismo. as áreas indicadas por porter

são, na maioria, do sector secundário (indústrias)

e, em todas elas, o sector metalomecânico1 tem

protagonismo.

Em dezembro de 2010, por iniciativa da

aIMMap – associação dos Industriais Metalúr-

gicos, Metalomecânicos e afins de portugal, foi

feito um estudo por augusto Mateus & associa-

dos acerca do sector metalomecânico. Nesse

estudo são referidas as características centrais

do sector metalúrgico e metalomecânico (MM):

1 – O mercado mundial ligado às actividades

nucleares do sector MM é colossal, sendo forte-

mente polarizado pela procura de bens duradou-

ros (nomeadamente automóveis) e de bens de

capital;

2 – O sector MM é claramente liderado pelo

mundo desenvolvido, apesar de se verificar

alguma deslocação do seu centro de gravidade

para as economias emergentes da ásia (nomea-

damente china e índia);

3 – a inovação assume uma grande importância

no sector MM e apresenta contornos muito parti-

culares, dado o papel que as questões ligadas ao

desenvolvimento de produtos complexos e à

monopolização da oferta nele assumem;

4 – dada a natureza dos seus produtos (bens de

capital e bens duradouros), o sector MM é muito

sensível à evolução da economia mundial, exi-

1

O engenheiro mecânico é o principal
protagonista do sector metalomecânico.
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bindo comportamentos pró-cíclicos muito exacer-

bados face à evolução da produção agregada dos

países;

5 – O sector MM caracteriza-se por uma forte

intensidade exportadora e é responsável por uma

fatia muito significativa do comércio internacional,

quer no que respeita ao comércio «norte-norte»,

quer no que respeita ao comércio «norte-sul».

Estas características do sector MM reforçam

a constatação também feita no referido relatório:

O sector metalomecânico marca presença em

praticamente todos os elos nucleares da cadeia de

valor dos bens manufacturados, desde a metalur-

gia de base até ao material de transporte, pas-

sando pelos produtos metálicos, pelos equipamen-

tos eléctricos e pelas máquinas não eléctricas e

bens de equipamento [2].

Torna-se, assim, evidente que a metalomecâ-

nica é um sector em posição dominante em ter-

mos de contribuição para o crescimento econó-

mico, o que também é aplicável a portugal. 

a produção de máquinas, particularmente,

tem um peso significativo na nossa economia,

mesmo considerando os últimos meses de expor-

tações. é claro que as outras exportações têm em

si muito de engenharia mecânica. Na página do

INE, em exportações de bens, encontram listados

os seguintes grupos:

1. produtos alimentares e bebidas;

2. Fornecimentos industriais não especificados

noutra categoria;

3. combustíveis e lubrificantes;

4. Máquinas, outros bens de capital (excepto o

material de transporte) e seus acessórios;

5. Material de transporte e acessórios;

6. bens de consumo não especificados noutra

categoria;

7. bens não especificados em outras categorias.

Facilmente nos apercebemos que, embora

seja de destacar «Máquinas, outros bens de capi-

tal» em todos os grupos há uma comparticipação

importante de engenheiros mecânicos.

FUNÇãO SOCIAL DO ENGENHEIRO

MECÂNICO OU «NEM Só DE PãO

VIVE O HOMEM... MAS TAMBéM»

quando ouvimos a expressão «nem só de pão

vive o homem» logo somos levados a pensar que

é sugerido que o espírito se sobrepõe ao corpo;

mas também podemos ser levados a pensar que

os bens materiais são algo de desprezível, porque

os bens materiais estão conotados com o mate-

rialismo. é bom que o espírito seja privilegiado,

que não sejamos prioritariamente materialistas

nem submetidos de modo obcecado à procura da

satisfação de necessidades materiais, mas o

homem precisa do «pão» para viver, precisa de

bens que satisfaçam as suas necessidades,

mesmo que elas seja diminutas!

Nos finais do século XX houve alguma discus-

são acerca de quem seria a personalidade do

milénio. para muitos essa personagem foi Fran-

cisco de assis2, homem que ainda é um desco-

nhecido para muitos, embora ele tenha criado um

movimento social sem precedentes na história!

sem acções de marketing, sem recurso aos

media, movimentou (e ainda movimenta) milhões

de pessoas ao longo dos séculos. Mas Francisco

vivia a pobreza plena, totalmente desprendido de

bens materiais, embora poucos saibam que ele

praticava voluntariado em leprosarias e ajudava

agricultores nas épocas de maior azáfama agrí-

cola. a visão moderna de pobreza está relacio-

nada com o comportamento pró-sustentabilidade

– grande economia de energia, consumos dos

bens necessários e não sumptuários, fuga ao des-

perdício, alimentação regrada, enfim, aquilo que

em portugal não temos feito e o resultado mos-

trou-se tremendamente negativo! 

a pobreza não é miséria! a miséria, sim, é

geradora de instintos de conservação primários

Peso Relativo das Exportações de Máquinas
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2

S. Francisco de Assis teve também actividades
que de algum modo se pode charmar de

«Engenharia de Reabilitação Arquitetónica»:
reconstruiu com a próprias mãos as igrejas de

São Damião, São Pedro e Santa Maria dos Anjos.
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como uma caixa onde vão ocorrer modificações

àquilo que lá introduzimos e de lá vai sair um pro-

duto, que pode ser material (um bem) ou imaterial

(um serviço). Mesmo sem saber o que se passa lá

dentro, podemos saber que, se o que sai é muito

pouco relativamente ao que entrou (recursos),

então temos um processo pouco eficiente.

a produtividade está assim de algum modo

associada à medida relativa entre o que produzi-

mos e os recursos utilizados.

Todos estamos, de algum modo, relacionados

com processos produtivos, quer sejam destinados

a produzir vinhos, casacos, brinquedos, desen-

volvimento científico, formação, tratamento de

doentes, etc.

Então de que recursos estamos a falar? dizem

os autores especializados que os recursos são:

• recursos materiais (máquinas, instalações,

matérias primas, hardware)

• recursos humanos (gestores, quadros técnicos,

operários)

• recursos de informação (procedimentos, soft-

ware, documentação)

Estes recursos devem ser disponibilizados em

tempo real e o resultado de um processo deve ser

obtido também em tempo útil. Entra aqui um

novo recurso – o tempo. é este, talvez o recurso

mais importante: 

o tempo perdido nunca mais se recupera;

teremos outro tempo, mas aquele que se per-

deu já não existe mais.

com este conjunto de conceitos é que o enge-

nheiro mecânico sugere ao cidadão como pode,

pessoalmente, contribuir para aumentar a produ-

tividade desta grande máquina – portugal.

• Em primeiro lugar, cultivar o amor ao trabalho.

a preguiça é algo de natural que pode (e deve)

ser aproveitada procurando mecanismos que

nos facilitem a vida. Mas isso não é deixar de

cultivar o trabalho; é fazer muito mais com o

mesmo esforço. 

A INVENÇãO DA RODA

FOI O RESULTADO DA PREGUIÇA!

• Em segundo lugar o comportamento pessoal

deve ser regido por princípios morais e éticos.

17

que podem arrastar consigo actos violentos.

acresce que uma miséria estendida a uma socie-

dade gera conflitos que são explicados pela frase

popular «casa onde não há pão, todos ralham e

ninguém tem razão». 

a nossa sociedade, em portugal, está em

situação próxima daquela frase popular. devemos

reagir ao acto de «ralhar» de modo gratuito.

chegamos ao ponto em que se pergunta: o

que tem isto a ver com a engenharia?

é contra a miséria que o engenheiro mecânico

mais luta!

Ele trabalha diariamente para que haja ali-

mentação, habitação, saúde, transportes, lazer,

desporto, enfim, para que a civitas seja apetecível

para todos! Está a trabalhar para uma casa onde

se quer que haja pão! O engenheiro mecânico

passa o dia a pensar em problemas para tornar o

mundo melhor e acorda de noite ao encontrar

alguma solução!

O modo como a riqueza produzida pelo enge-

nheiro mecânico é repartida, já é assunto para os

políticos.

Embora o autor seja admirador do modo de

vida franciscano (pouco mais do que isso) é,

aqui, objectivo ao falar que «Nem só de pão vive

o homem... mas também» reflectir como pode-

mos, no nosso portugal de hoje, ter mais riqueza

colectiva3.

chegados a este ponto, inevitavelmente caí-

mos numa palavra chave – produtividade – à qual

se associam duas palavras: são elas a eficácia e

a eficiência.

por definição a eficácia é uma medida que

nos diz que as actividades planeadas foram rea-

lizadas e conseguidos os resultados que estavam

planeados.

quanto à eficiência é uma relação entre os

resultados obtidos e os recursos utilizados. Esta

é uma das palavras mais queridas do engenheiro

mecânico (o engenheiro mecânico utiliza uma

equivalente – rendimento).

assim a palavra mais associada à produtivi-

dade é a eficiência. podemos dizer que a eficiên-

cia é o rendimento de um processo.

processo pode ser considerado como um con-

junto de actividades interrelacionadas ou interac-

tuantes que transformam entradas em saídas

(IsO 9000). podemos visualizar um processo

3

Deus nos dê muito...
e nos contente com pouco!
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das, atrito por exemplo nem seria necessária

força para manter o movimento); qualquer tarefa

com que nos defrontemos tem sempre uma inér-

cia associada e nós temos que saber que para a

iniciar vamos ter sempre algum esforço suple-

mentar, mas que depois tudo se tornará mais fácil

aproveitando a inércia positiva (tal como o recurso

a volantes de inércia dos motores). 

2 – O princípio fundamental da dinâmica per-

mite-nos compreender o conceito de massa, ou

«peso» de um processo 

força = massa x aceleração

assim, para uma mesma força aplicada num

processo, haverá mais fácil movimento se o con-

junto de elementos desse processo (massa) for

menor. por este princípio podemos estudar a

tarefa e minimizar o peso dos procedimentos e da

burocracia, o que reduzirá o esforço necessário

para vencer a «massa do processo».

3 – as forças que actuam num sistema fazem-

no sempre aos pares: se um corpo a exerce força

sobre o corpo b, então o corpo b reage com igual

força sobre o corpo a. quer isto dizer que a força

que aplicamos para actuar um processo, vai

implicar, por parte desse processo, uma força

equivalente à que nós aplicamos. O «líder»

conhece muito bem este princípio, pois utiliza a

força bem direccionada e devidamente doseada,

preparando-se previamente para a natural reac-

ção e ficando, assim, apto para a acção subse-

quente!

Nós, engenheiros mecânicos, conhecendo as

leis naturais (particularmente as da física) e não

tendo medo do trabalho, afirmamos que portugal

pode enriquecer. para tal, devemos dar o primado

ao trabalho que, associado à eficiência e à inova-

ção, fará que, com o mesmo esforço, tenhamos

mais produto – com a certeza que o engenheiro

mecânico estará sempre presente.

18 INFO 24 • abR MaI JuN 2011

P R O F I S S I O N A L

as normas morais são regras de convivência

social que nos ajudam a distinguir entre aquilo

que devemos fazer e o que não devemos fazer.

No limite permitem distinguir o bem do mal.

quanto aos princípios éticos, embora forte-

mente associados à moral, eles fazem uma

reflexão sobre a moral, fazem uma justificação

da moral, guiam a acção com o objectivo de

orientar racionalmente a vida humana.

• Em terceiro lugar, a responsabilidade. seremos

responsáveis se nos esforçarmos para conhecer

bem o que se espera de nós e actuarmos sem-

pre com a visão dos objectivos da nossa tarefa.

• Em quarto lugar, devemos respeitar as regras,

quer sejam leis, quer sejam regulamentos. aqui

há lugar para lembrar que as leis naturais não

podem nunca ser contrariadas.

• Em quinto lugar, devemos conceder a todos a

dignidade a que têm direito. a última coisa que

se tira a uma pessoa, é a dignidade.

• Em sexto lugar, devemos procurar sempre a

melhoria, analisando o que se faz e de que

modo poderia ser feito melhor. a superação é

sempre uma aspiração natural do homem. daí

que a ambição, geralmente rotulada como algo

de mau, é em si própria uma virtude. Está inti-

mamente ligada à melhoria e à superação. 

• Em sétimo lugar, aproveitar ciosamente o

recurso tempo, começando sempre no prazo e

hora marcados e terminando conforme o pla-

neado.

Outra óptica para a contribuição do enge-

nheiro mecânico para a superação da crise por-

tuguesa, é tomar consciência das três leis de

Newton:

1 – Inércia. Ela existe e pronto! há que a apro-

veitar. por este princípio sabemos que qualquer

processo tem sempre necessidade de maior força

para arrancar, do que aquela que é necessária

para manter o movimento (se não houvesse per-
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A ENGENHARIA DO AMBIENTE:
RETROSPECTIVA HISTóRICA
E ANÁLISE PROSPECTIVA
DOS DESAFIOS EMERGENTES

OS PROFISSIONAIS
DE ENGENHARIA

DO AMBIENTE 

António Guerreiro

de Brito

Isménia Silva

Luís Paulo Marinheiro

Sérgio Costa

I. INTRODUÇãO

a Engenharia do ambiente enquanto especia-

lidade profissional resulta da complexidade de

gerir a expressão multidisciplinar do planeamento

e gestão de recursos com o seu enquadramento

numa sociedade tecnologicamente inovadora e

evoluída. Neste contexto, os profissionais de

Engenharia do ambiente possuem competências

específicas para planear, projectar e executar pro-

cessos ou tecnologias que visam operacionalizar

soluções eficientes nas dimensões técnico-eco-

nómica, ecológica e social, num quadro de sus-

tentabilidade. Estes profissionais devem demons-

trar, portanto,  o domínio de conceitos e a

capa  cidade para a aplicação de ferramentas e

técnicas nas áreas de avaliação e gestão ambien-

tal, controlo de poluição, análise e modelação de

sistemas ambientais, assim como o conheci-

mento necessário para o uso de técnicas e ferra-

mentas (matemáticas e não só) apropriadas. Em

paralelo, possuem formação em física, química,

bio lo gia/mi cro bio logia, ecologia, climatologia,

pedologia, hidráulica e geologia, com conheci-

mentos de direito e economia do ambiente. No

seu conjunto, os profissionais de Engenharia do

ambiente dispõem dos elementos formativos

multidisciplinares necessários para efectuar uma

integração de conhecimentos, elemento essencial

para operacionalizar as melhores soluções.

II. PERSPECTIVA INTERNACIONAL

DA ENGENHARIA DO AMBIENTE

a Engenharia do ambiente evoluiu como dis-

ciplina autónoma primeiramente nos Estados uni-

dos, a partir de uma ligação à Engenharia civil e,

em menor grau, da Engenharia química, pro-
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cesso que ocorreu também na Europa em graus

diferenciados. constitui uma aplicação da enge-

nharia e dos princípios das ciências na resolução

de problemas da sociedade, consciente, porém,

de que os recursos naturais não são inesgotáveis.

Na verdade, na década de 80 do século XX, já a

actividade humana tinha alterado ecossistemas

mais rapidamente e em maior extensão do que o

previsto e expectável, antevendo-se a preocupa-

ção com a sustentabilidade do desenvolvimento

em curso. O ênfase da Engenharia do ambiente

transferiu-se da visão restrita de controlo de peri-

gos existentes para a prevenção das situações de

risco, incluindo preocupações ao nível da saúde

pública. a Engenharia do ambiente, tendo por

base três pilares das ciências (naturais, de enge-

nharia e sociais), torna possível a concepção e a

gestão dos sistemas ambientais já referidos. pers-

pectiva-se, assim, uma interacção que permite

aos Engenheiros do ambiente trabalhar na reso-

lução de problemas ambientais, na gestão de

recursos, mas também na perspectiva de solu-

ções económica e socialmente viáveis.

segundo a EFaEp (European Federation of

associations of Environmental professionals), a

poluição não respeita fronteiras, pelo que deve

haver uma cooperação internacional no que res-

peita ao ambiente. Reforça-se, assim, a globali-

dade da temática ambiental e, por consequência,

a Engenharia do ambiente. segundo esta Federa-

ção, o «profissionalismo ambiental» é um dos pré-

requisitos fundamentais para se alcançar a sus-

tentabilidade. O caminho a trilhar na perspectiva

internacional é o da cooperação, cada vez mais

forte, entre a indústria, o Governo e a investigação. 

é comummente reconhecido, também a nível

internacional, que além da formação académica

dos Engenheiros do ambiente, a disponibilização

de instrumentos para uma auto-educação, com

programas interdisciplinares, é uma das formas

mais eficientes de prepará-los para os desafios

profissionais. Esta auto-formação é essencial, por

exemplo, para evitar tecnologias que se adivinham

obsoletas a curto/médio prazo, ultrapassando eta-

pas de desenvolvimento e/ou evitando replicar

experiências mal sucedidas anteriormente.

acresce referir a formação profissional ao longo da

vida, que tem também como objectivo a cada vez

maior capacidade de desempenho do Engenheiro

do ambiente no exercício da sua profissão.

Em termos organizacionais e regulamentares,

os Engenheiros do ambiente estão organizados

em estruturas profissionais nos Estados unidos

(e.g. american academy of Environmental Engi-

neers) e em alguns países da Europa (e.g. Ordem

dos Engenheiros, em portugal). 
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é também relativamente comum que os pro-

fissionais se organizem numa perspectiva de arti-

culação e benchmarking entre pares, tendo em

vista o crescimento de qualidade na prática da

profissão, em áreas específicas como a promoção

da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade

da matéria ambiental, a divulgação de informa-

ção, a disponibilidade de especialistas, o preco-

nizar de soluções globais de desenvolvimento, a

definição de redes de trabalho, a constituição de

task forces, entre outros objectivos. Importa referir

que se tratam de associações e organizações com

dinâmicas próprias, quer em relação ao seu fun-

cionamento, quer em relação à própria cultura na

qual se inserem.

Internacionalmente regista-se uma preocu-

pação cada vez mais sublinhada em relação ao

perfil comportamental do Engenheiro do

ambiente. pelo seu carácter interdisciplinar,

torna-se necessário interagir com especialistas

de diferentes campos de actuação e ramos do

saber, que vão além da engenharia. por isso,

torna-se impreterível que o profissional de Enge-

nharia do ambiente tenha uma capacidade de

comunicação forte, competências de trabalho

em equipa, de pensamento criativo, de resolu-

ção de problemas e de tomadas de decisão.

assim, para além do pensamento dedutivo e

indutivo, o Engenheiro do ambiente necessita do

«pensamento produtivo», que promova a con-

cepção de novas formas de concretizar os objec-

tivos, pois constantemente surgem obstáculos,

impedimentos, problemas. Refira-se ainda ser

expectável que no futuro os Engenheiros do

ambiente se deparem com desafios sociais e

económicos sem precedentes, para os quais

devem estar devidamente acautelados e prepa-

rados.

Não obstante ser reconhecida internacional-

mente a necessidade deste tipo de perfil profis-

sional, importa referir que o seu enquadramento

operacional é muito heterogéneo. de facto, se -

como já foi referido – em alguns países a Enge-

nharia do ambiente constitui uma especialidade

autónoma no contexto dos ramos do saber, nou-

tros países é encarada como uma disciplina

transversal aos diferentes ramos da engenharia,

sendo incluídas unidades curriculares relacio-

nadas com as temáticas ambientais nas diferen-

tes especialidades de engenharia (e.g. civil,

química, agronómica, ...). a perspectiva nestes

casos é a de «internalizar» os domínios ambien-

tais em cada especialidade de engenharia, não

existindo por isso profissionais especificamente

dedicados a estas matérias e que as integrem

de forma holística. Esta é, aliás, uma discussão

na ordem do dia em vários países (por exemplo,

em Espanha e em países da américa latina),

identificando-se inclusivamente alguns congres-

sos a realizar neste ano de 2011 para aprofundar

a discussão do tema. Refira-se a este propósito

que o colégio de Engenharia do ambiente da

Ordem dos Engenheiros tentará, na medida do

possível, acompanhar e participar neste tipo de

eventos e discussões, numa perspectiva de coo-

peração, reflexão e aprendizagem contínua sobre

as melhores decisões a tomar em prol das activi-

dades e dos profissionais de engenharia e do seu

papel nas sociedades, dando sequência às suas

preocupações nestas matérias (traduzidas recen-

temente, por exemplo, na sua participação no

projecto plaTENG – plataforma para a coopera-

ção e Mobilidade na Engenharia).

assim, no quadro internacional apontam-se

grandes desafios para a Engenharia do ambiente,

encontrando-se referências múltiplas para o seu

nível de actuação, como as possibilidades de

investigação e inovação genérica, a mitigação e

adaptação às alterações climáticas, o armazena-

mento e a captura do carbono e as energias reno-

váveis, a gestão dos ciclos naturais e a gestão da

água e de resíduos, a economia ambiental, a

nanotecnologia, a avaliação de riscos, a saúde e

toxicologia, a remediação de contaminantes

emergentes na água, ar e solo ou a educação

ambiental.

III. ENQUADRAMENTO DA ENGENHARIA

DO AMBIENTE EM PORTUGAL

as primeiras duas licenciaturas em Engenha-

ria do ambiente em portugal surgem em

1977/1978 e, desde então, tem-se verificado que

a Engenharia do ambiente assume cada vez mais

um papel relevante no contexto nacional. de

facto, regista-se um dinamismo próprio de uma

área tão vasta e tão interdisciplinar (brito a.G. et

al, 2000; Ramos T., 2002).
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O surgimento da Engenharia do ambiente em

portugal nos finais da década de 70 acontece

quando em portugal se cria uma comissão

Nacional de ambiente (1971) e um Ministério

que considera o ambiente, o Ministério do Equi-

pamento social e do ambiente (1974-75) e o

Ministério da qualidade de vida (1978-1985).

portanto, a criação das licenciaturas de Engenha-

ria do ambiente surge também com um enqua-

dramento estratégico. Tratou-se de um tempo em

que os problemas ambientais emergiam em

todas as escalas, global, nacional, regional e

empresarial. «Estes (…) cenários exigiam a inter-

venção de técnicos capazes de fazer a integra-

ção/interligação de matérias multidisciplinares e

transversais, associando as dimensões ecológica,

social, económica e tecnológica.» (Ramos T.,

2002).

a evolução da política de ambiente em por-

tugal teve consequência normativa em 1987,

com a publicação da lei de bases do ambiente.

Em 1990 surge um Ministério que vem pela pri-

meira vez tutelar directa e exclusivamente as

matérias ambientais: o Ministério do ambiente e

dos Recursos Naturais.

O mercado, apesar de acolher esta nova tipo-

logia de profissional estava, contudo, pouco

esclarecido sobre o seu perfil e, também nesta

perspectiva, em 1985 foi criada a associação

portuguesa de Engenheiros do ambiente (apEa).

Mais tarde, por deliberação da conselho directivo

Nacional de 19 de Março de 1999 foi estruturado

o colégio de Engenharia do ambiente na Ordem

dos Engenheiros. Foram passos essenciais para

a divulgação, para a representatividade e, ultima-

mente, para a sustentabilidade da Engenharia do

ambiente em portugal. O surgimento de Organi-

zações Não Governamentais de ambiente tem

contribuído, também, para a divulgação desta

área de intervenção e, consequentemente, a pro-

moção e informação da Engenharia do ambiente. 

as áreas de actuação da Engenharia do

ambiente têm sido diversificadas, podendo em

traços gerais referir-se as águas de abasteci-

mento, as águas residuais, a poluição atmosfé-

rica, o ruído, os resíduos sólidos, a contaminação

de solos, a gestão ambiental, a saúde ambiental,

os recursos hídricos, a energia e o património

natural. continua a ser nestas áreas que se cen-

tram os desafios do presente e, em maior ou

menor escala, do futuro. uma nota particular

para o quadro de instrumentos jurídicos que, de

algum modo, apresentam um papel decisivo no

mercado ambiental e que são relativos a estas e

outras áreas de intervenção, como por exemplo

os regimes jurídicos da avaliação de Impacte

ambiental, da avaliação ambiental Estratégica,

da prevenção e controlo Integrados da poluição,

da lei da água, do Regulamento Geral do Ruído,

entre outros. O mesmo se aplica em relação a

normas da Organização Internacional de Norma-

lização relativas à Gestão ambiental.

a Engenharia do ambiente é uma profissão

regulamentada, integra a classificação Nacional

de profissões (cNp) inserindo-se no código

214290 – Outros Engenheiros civis e Engenhei-

ros Técnicos civis e está abrangida pela direc-

tiva comunitária de Reconhecimento das quali-

ficações profissionais – directiva 2005/36/Ec,

transposta para o direito Nacional pela lei

9/2009, de 4 de Março. segundo o Instituto do

Emprego e Formação profissional português, a

profissão de Engenheiro do ambiente está con-

dicionada à posse de cédula profissional emitida

pela Entidade competente, a Ordem dos Enge-

nheiros. O objectivo da legislação europeia e por-

tuguesa em matéria de qualificação profissional

é simplificar a sua estrutura e desenvolver a coo-

peração entre os Estados-membros, de modo a

tornar a informação mais transparente para os

cidadãos. assim, portugal é um dos três países

da Europa com a profissão «Engenharia do

ambiente» já regulamentada, de acordo com a

«European comission –  Regulated professions

database».

é este o contexto que traduz o percurso das

actividades de Engenharia do ambiente até aos

dias de hoje, e que enquadra os desafios que se

colocarão aos seus profissionais no futuro.
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TEGOPI – INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA S.A.

EMPRESA DE REFERêNCIA NA
INDúSTRIA METALOMECÂNICA

PORTUGUESA 

Nesta edição da revista INFO, referente ao

segundo trimestre de 2011, damos destaque a

uma empresa de referência na indústria metalo-

mecânica portuguesa, a TEGOpI – Indústria Meta-

lomecânica s.a, do Grupo quintas&quintas. 

presente no panorama industrial português

há 65 anos, a TEGOpI constituiu-se líder de mer-

cado em portugal no projecto e fabrico de pon-

tes, pórticos e semi-pórticos rolantes, gruas e

monorails, sendo pioneira no projecto, fabrico e

montagem de edifícios metálicos de grande

porte. dispõe de equipamentos, tecnologias e

sistemas de controlo que lhe permitem garantir

uma resposta adequada a obras com as mais

exigentes especificações técnicas e dimensões

muito especiais.

actualmente afirma-se como uma empresa

inovadora, que desenvolve relações de parceria

com prestigiados operadores das mais diversas

áreas e presta serviços técnicos muito especiali-

zados, do projecto à assistência técnica. 

O seu presidente, dr. Rui Miranda, e vice-pre-

sidente, Eng.º Manuel pedro quintas, apresenta-

ram alguns dos princípios e especificidades que

norteiam a actividade da empresa que agora par-

tilhamos com os nossos leitores e que fazem da

TEGOpI um dos últimos sobreviventes da metalo-

mecânica pesada.

são sobretudo quatro as áreas em que a

TEGOpI centra a sua actuação, nomeadamente,

os processos de elevação e movimentação de car-

gas, as estruturas metálicas, as mecano-soldados

e a produção de torres eólicas, constituindo esta

última cerca de 70% da carteira de encomendas

da empresa.

Em 2010 iniciaram uma estratégia de cresci-

mento, combinando um crescimento sustentado

com um reduzido risco de execução e a intenção

de prosseguir na procura de futuros desenvolvi-

mentos, o que representou uma viragem no posi-

cionamento da empresa.

«a TEGOpI é uma empresa com muitas valias

de know-how mas hoje temos de ser mais deter-

ministas» referiu Manuel pedro quintas. Nesse

sentido a filosofia da organização foi alterada atra-

vés de uma renovação de quadros que aproveitou

o conhecimento existente e deu oportunidade a

jovens formados na empresa. «Rejuvenescer com

qualidade e formação» afirmou.

Integram os quadros cerca de duas dezenas

de engenheiros, dos quais três são engenheiros

de soldadura europeus, responsáveis pelas áreas
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da qualidade, da produção, do processo de solda-

dura e pela formação interna. Neste momento a

empresa detém um nível 3, e três níveis 2 de tes-

tes não destrutíveis. com estes conhecimentos

conseguem garantir o controlo do processo ao

nível da exigência requerida pelos clientes e dispor

das competências necessárias para garantir auto-

nomia interna. «é fundamental a retenção do

conhecimento, do controlo do processo, pois é isso

que nos enriquece e que nos permite pensar na

internacionalização» destacou Manuel quintas.

Nos últimos três anos e com base no lema de

«criar soluções, Estreitar Relações», a TEGOpI tem

estabelecido relações com empresas estrangeiras

na área das energias renováveis. segundo Rui

Miranda com esta estratégia de proximidade com

os clientes e de renovação de quadros a TEGOpI

mostrou que é capaz e que tem qualidade.

a internacionalização para áreas do globo

com previsão de elevado consumo, de forma a

rentabilizar as competências específicas entre-

tanto adquiridas é mais uma aposta da empresa

que se traduziu na nova fábrica alkEG-TEGOpI

na Turquia, inaugurada a 15 de Outubro de

2010. Na Turquia a actividade da empresa passa

pela produção de torres eólicas, sendo que toda

a engenharia, base tecnológica, contacto com o

cliente é garantido pela TEGOpI, exportando

desta forma o conhecimento português. com as

duas fábricas a TEGOpI consegue cobrir o conti-

nente Europeu - Mar Negro, Golfe da arábia,

áfrica Norte, a partir da Turquia, e Norte de Itália

e Reino unido a partir de portugal. 

é ainda pretensão da empresa continuar a

crescer no mundo, apoiando-se nas indicações

dos seus clientes. 

a nível internacional e com um volume de negó-

cios de 85% com clientes estrangeiros, a TEGOpI

desenvolve a sua actividade sobretudo na produção

eólica, exportando para países como a Espanha,

França, Reino unido e alemanha. Em portugal a

actividade da empresa centra-se em equipamentos

de elevação, mais difíceis de exportar pois reque-

rem instalação local e assistência, estando a efec-

tuar trabalhos no âmbito do programa Nacional de

barragens, onde pelo nível de concepção de equi-

pamento e de montagem, se destacam duas obras

emblemáticas: picote II e bemposta II.

Outra prioridade estratégica passa pela des-

localização da fábrica para uma nova unidade,

dotada de um layout adequado que irá aumentar

a capacidade de produção em 20%, assim como

o investimento em remodelação e manutenção,

para o qual procuraram apoio de capital de risco

do Estado. 

ao ter em atenção as dificuldades sociais, a

TEGOpI, em colaboração com o IEFp, investiu

também na admissão de 64 novos colaboradores,

em cima

Presidente, Dr. Rui Miranda, (à esquerda)
Vice-Presidente, Eng.º Manuel Pedro Quintas (à direita)
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perfazendo agora um total de mais de quatro

centenas de trabalhadores. Nesse sentido e

seguindo a decisão de gestão de alterar o posi-

cionamento da empresa, o ano de 2010 repre-

sentou para a TEGOpI uma aposta ganha na

internacionalização, reforçando expressivamente

a dimensão da empresa. a TEGOpI finalizou o

ano com 31 milhões de euros de produção. 

apesar de depender muito pouco do mercado

interno os desafios e as dificuldades mantêm-se,

tendo Manuel quintas referido a ineficiência e os

altos custos dos portos portugueses e o facto do

Estado português não proporcionar condições de

competitividade. «Nesse sentido a Ordem dos

Engenheiros, enquanto instituição de prestígio,

podia fazer um pouco mais pela indústria portu-

guesa dando a entender aos políticos e às auto-

ridades que é necessário planear o investimento

a longo prazo pois os investimentos feitos no pas-

sado não tiveram em conta os conhecimentos

portugueses. há muito conhecimento na área da

engenharia que não é aplicado e que se está a

perder. por isso a Ordem dos Engenheiros deve

ter uma presença e uma voz mais activa».

para 2011 a estratégia passa pela manuten-

ção da competitividade, pela política de controlo

de custos e eficiente ocupação das capacidades

disponíveis prevendo que este ano sejam atingi-

dos 63 milhões, 22 dos quais resultantes do

investimento na Turquia. 

com o novo investimento e com a mão-de-

obra de que dispõem a TEGOpI está preparada e

muito bem posicionada para responder aos desa-

fios emergentes. 

Resultado Operacional

Operacional Results
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INTERVENÇõES DE EMERGÊNCIA
EM GASODUTOS
– O FACTOR TEMPO

SERVIÇOS E SISTEMAS
DE RESPOSTA

A EMERGêNCIAS

as infra-estruturas de transporte de gás a alta pressão, assim como outras de transporte de energia,

possuem um valor estratégico, tanto a nível político como a nível económico.

a garantia de fornecimento de gás natural é pois um factor importante para a estabilidade produtiva

e financeira dos vários sectores dependentes. uma interrupção de fornecimento poderá ter conse-

quências nefastas para o cumprimento de contratos e/ou prestação de serviços, originando prejuízos

financeiros consideráveis.

O método mais seguro e ecológico para o transporte de grandes quantidades gás natural é com

recurso a gasodutos. contudo os factores de risco, intrínsecos e externos, existem sempre. como tal

deverá ser implementado um sistema de gestão de risco, sugerindo-se o referenciado no grupo de

normas IsO 31000i ii iii.

a vulnerabilidade de uma rede de transporte de gás está dependente do seu projecto, nas fases de

dimensionamento e definição de traçado. Numa segunda fase, a exploração e o controlo da rede deverão

garantir as necessárias robustez e operacionalidade do sistema. Finalmente, para assegurar a minimização

das consequências de um incidente, são accionados os serviços e sistemas de resposta a emergências.

O princípio que obriga à activação dos meios de emergência atrás referidos baseia-se no seguinte:

Entende-se como situação de emergência toda aquela provocada por uma anomalia na Infra-

estrutura de Transporte de Gás Natural em que se verifique a colocação em risco de pessoas ou

bens, ou o fornecimento de gás.

fig. 1 (ao lado e em cima)

Explosão de Gás, São Bruno, Califórnia, USA,
09-Set-2010

Fonte: hotnews-usa.blogspot.com

Vieira da Costa  

Membro sénior;

colégio de Electrotecnia

Rodrigo Cunha   

Membro Efectivo;

colégio de Mecânica
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a figura 2 ilustra um esquema onde é apresentada uma relação entre a gravidade dos incidentes

e o número de ocorrências. verificamos que os incidentes mais graves são os mais facilmente

detectados e em menor número, sendo os incidentes

menos graves mais frequentes e, por vezes, mais dificil-

mente detectados.

O serviço de resposta a emergências deve ter uma dis-

ponibilidade permanente, âmbito abrangente a toda a infra-

estrutura e capacidade de mobilização em tempo útil, dos

meios internos e externos necessários à resposta adequada

ao incidente. O tempo de resposta, tempo medido entre a

detecção do incidente e o comissionamento, está depen-

dente de vários factores tais como as características do

gasoduto, a localização, extensão e quantidade de anoma-

lias, a hora de detecção, etc.

No fluxograma seguinte (figura 3) estão apresentados os

passos principais para a resolução de um incidente, assim como os diversos intervenientes nas

várias fases de actuação. 

1. Incidente com libertação de gás

2. danos na tubagem

3. danos no revestimento

4. quase incidente

Entidades externas,

vigilância, prevenção, Operação do sistema
Detecção

▼

vigilância, prevenção, Operação do sistemaIdentificação

▼

Resposta à Emergência, Operação Manutenção,

prevenção, Operação do sistema
Colocação em segurança

▼

Resposta à Emergência, Operação Manutenção,

Engenharia, Operação do sistema
Avaliação

▼

Resposta à Emergência, Operação Manutenção,

Entidades Externas, Operação do sistema
Reparação

▼

Resposta à Emergência, Operação Manutenção,

Operação do sistema
Comissionamento

fig. 2 (em baixo)

Teoria do Icebergue iv

fig. (ao lado)

Vieira da Costa e Rodrigo Cunha

fig. 3 (ao lado)

Passos principais para a resolução
de um incidente
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a detecção e a identificação da anomalia permitem a gestão do risco, recorrendo a uma pré-ava-

liação e à indicação da forma de resolução do incidente. dados como a existência ou probabilidade

de fuga de gás, características da zona envolvente, gravidade dos danos, etc., são fundamentais para

um primeiro accionamento dos meios considerados adequados.

Os incidentes mais graves, que obrigam à colocação em segurança do troço, implicam uma redu-

ção da pressão de funcionamento ou mesmo a inertização da zona fragilizada. são incidentes que

afectam gravemente a integridade da instalação. Importa referir que, existindo um só ponto de injecção

de gás em determinada linha, ou seja um só possível sentido no fluxo, torna crítico o corte ou redução

de pressão, para a gestão da energia transportada. Metodologias para mitigar este risco devem cons-

tituir parte integrante do projecto e estar bem definidas, traduzidas em procedimentos e treinadas

durante todo o período de exploração da rede.

para uma melhor avaliação do tempo, na figura 4 apresentam-se os tempos de despressurização

por 1000 metros de linha, considerando 84 bar de pressão inicial e relações de diâmetro de orifício

de fuga (ou vent) versus diâmetro do tubo, de 1 a 0,01. Foi utilizado o modelo de bird, stewart and

lightfoot. segundo a legislação portuguesav, para o gasoduto de 1º escalão, é obrigatória a colocação

de válvulas de corte em distâncias compreendidas entre os 10 e os 30 km.

a avaliação da metodologia a utilizar para a correcção de uma anomalia deverá ser feita por um

grupo pluridisciplinar e ter como objectivos principais a segurança da instalação e do meio envolvente,

bem como a garantia de fornecimento. O factor tempo obriga à utilização de procedimentos, assim

como o apoio em ferramentas de cálculo, suportados em legislação, códigosviii, normasix e outrax docu-

mentação internacionalmente aceite. a forma de actuação escolhida para reparação da anomalia vai

influenciar o tempo para reposição da normalidade. a facilidade e disciplina de comunicação, o hábito

de interagir e o conhecimento adequado para intervenção são por isso fundamentais para que as equi-

pas implicadas possam de uma forma eficiente resolver o incidente. O treino constante em simulação

e a permuta de conhecimento com entidades congéneres são imprescindíveis para o sucesso.

O gráfico da figura 5 apresenta a comparação do tempo de actuação considerando as várias meto-

dologias de intervenção. O tempo depende de vários factores, tendo sido considerado mais oportuna

a apresentação apenas comparativa. Facilmente se verifica que a intervenção mais demorada é a da

substituição da tubagem, com intervenção em carga e by-pass. Neste caso existe um factor importante

que é o da tecnologia não ser nacional e de recorrer a meios técnicos «pesados», para a perfuração

Tempo de despressurização / 1000 metros
Relação Orifício de Fuga / diâmetro do Tubo
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e obturação, o que implica um tempo de mobilização considerável. No entanto, os métodos com inter-

venção em carga não obrigam à interrupção do fluxo de gás, poderão apenas em determinadas circuns-

tâncias implicar uma redução da pressão de serviço na zona afectada.

a existência de materiais e equipamentos de reserva ou o estabelecimento de contratos para o seu

fornecimento em tempo útil é essencial para a prontidão e eficiência da resposta. Também importante

é o estabelecimento de contratos com empresas de construção mecânica, construção civil e de pres-

tação de serviços na área dos cNd’s e cálculo, sendo imprescindíveis para a garantia de uma mobili-

zação adequada, segundo o tempo útil de actuação, a segurança e a prestação de um serviço quali-

ficado e certificado.
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LIGAÇãO POR DIFUSãO
NO ESTADO SóLIDO
DE ALUMINETOS DE TITÂNIO
REVESTIDOS COM FILMES
FINOS MULTICAMADA

NOVA METODOLOGIA Sónia Simões 

cEMuc, departamento

de Engenharia

Metalúrgica e de

Materiais,

universidade do porto

RESUMO: O presente estudo incidiu no desenvolvimento de uma nova metodologia para o processamento

de ligações por difusão no estado sólido para a ligação de aluminetos. Camadas nanométricas de níquel e

alumínio, depositadas na superfície dos materiais a unir, foram utilizadas para promover a ligação entre ligas

γ-TiAl e entre estas ligas e uma superliga de níquel. A nanocristalinidade e o elevado número de interfaces

dos filmes multicamada de níquel e alumínio permitem processar ligações de qualidade em condições (tem-

peratura, tempo e pressão) menos exigentes do que as utilizadas no processamento convencional.

1.INTRODUÇãO

Os aluminetos de titânio são materiais estruturais avançados que têm sido objecto de uma intensa

actividade de investigação desde finais da década de oitenta. a sua classificação como materiais avança-

dos advém de exibirem um desempenho superior aos materiais tradicionais em aplicações que exijam

uma combinação de elevada resistência mecânica específica, uma boa resistência à corrosão e à oxidação

e baixa fluência a altas temperaturas. No entanto, como a generalidade dos materiais avançados, eles

estão numa fase inicial de desenvolvimento em que há espaço para um crescimento significativo em ter-

mos de melhoria das características de desempenho e do seu volume de vendas.

O desenvolvimento de tecnologias de ligação adequadas a materiais avançados é fundamental para

a implementação em larga escala destes materiais. a capacidade de integrar os seus componentes

em estruturas complexas, através de ligações entre eles ou a outros materiais, por diferentes técnicas

poderá viabilizar a sua produção em série. Os riscos de fissuração durante a soldadura destes inter-

metálicos potenciam a utilização das tecnologias de ligação no estado sólido; a ligação por difusão,

por brasagem e brasagem por difusão são técnicas bem conhecidas que produzem ligações de boa

qualidade e elevada resistência mecânica. Estas tecnologias apresentam, no entanto, elevados custos

associados às elevadas temperaturas de ligação, à apurada preparação e limpeza da superfície, e à

necessidade de aplicação de pressão e calor em vácuo.

a modificação das superfícies das ligações através da utilização de intercamadas é uma estratégia

que tem sido explorada para tornar menos exigentes as condições de processamento da ligação no

estado sólido. Nos últimos anos, tem emergido uma nova classe de intercamada que consiste na

utilização de múltiplas camadas de espessura nanométrica depositadas no material a revestir. a uti-
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fig. 1 (em cima)

(a) Esquema ilustrativo dos filmes finos
multicamada de Ni/Al e (b) Imagem de MEV
(microscopia electrónica de varrimento) das
multicamadas Ni/Al com 14 nm de período (Λ).

as ligações por difusão no estado sólido com substratos revestidos com filmes finos multicamada

foram efectuadas a 800 e 900ºc. pela observação da interface, apenas ocorreu ligação a 800 ºc entre

as amostras revestidas com filmes com 14 nm de período. as amostras ligadas a 900 ºc durante 60

min e sob uma pressão de 5 Mpa apresentam, para os três períodos de multicamada, uma zona de

união de boa qualidade, isenta de defeitos, ver figura 2. as multicamadas com 14 nm de período são

aquelas que apresentam maiores vantagens para a aplicação em ligações por difusão.

a interface é caracterizada por apresentar uma espessura muito fina, menor que 10 µm, que pode

ser dividida em três camadas distintas (assinaladas na figura 2): a camada 1, próxima ao material

base, que é constituída por grãos colunares, a camada 2, de reduzida espessura e caracterizada por

apresentar grãos equiaxiais muito pequenos, e a camada 3, que é a de maior espessura, abrange à

lização destas multicamadas nanométricas permite que a ligação seja promovida a temperaturas

muito mais baixas do que quando se utilizam outros processos de união. a diminuição de tempera-

tura permitida pelas multicamadas é, em grande parte, resultado da sua elevada reactividade e difu-

sividade e pode ser potenciada se forem utilizadas multicamadas com uma forte reacção exotérmica.

as reacções exotérmicas foram reportadas para várias multicamadas, como al/Ni, al/Ti, Ni/si e Nb/si,

e a energia libertada na reacção pode ser canalizada para unir materiais a mais baixa temperatura.

Os avanços actuais na área da microfabricação, com a crescente miniaturização de componentes

e sistemas incorporados, podem também beneficiar com o desenvolvimento deste processo de liga-

ção devido à capacidade de produzir estas intercamadas com composição e espessura micromé-

trica, ou mesmo submicrométrica, adaptáveis à união de microcomponentes.

2. LIGAÇãO POR DIFUSãO NO ESTADO SóLIDO COM FILMES FINOS MULTICAMADA

processaram-se ligações por difusão no estado sólido utilizando como intercamada filmes multica-

mada de Ni/al. Foram também estudadas ligações entre amostras de Tial e uma superliga de níquel

(Inconel 718), nas mesmas condições de processamento das outras ligações e utilizando filmes mul-

ticamada de Ni/al como intercamada.

Foram produzidas por pulverização catódica multicamadas de Ni/al com 5, 14 e 30 nm de período

(espessura de uma camada de níquel e uma de alumínio, ver figura 1a). Na figura 1b pode-se observar

a secção transversal dos filmes finos multicamada com 14 nm de período. Nesta imagem é possível

distinguir as camadas alternadas de al e Ni o que confirma a morfologia inicial em camadas destes

filmes. para todos os períodos foi observado que a morfologia inicial em camadas evoluiu para grãos

nanocristalinos de Nial pela reacção completa do Ni e al das multicamadas [1,2]. 
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linha de ligação e também é constituída por grãos equiaxiais sendo estes maiores que os da camada

2. a microestrutura do substrato (Tial) mantém-se inalterada pelo processo de ligação. a identificação

das fases foi feita por Eds (espectrometria de dispersão de energia) e Ebsd (difracção de electrões

retrodifundidos). a indexação dos padrões de kikuchi obtidos por Ebsd permite a identificação de

fases de dimensão muito reduzida (para 15kev, a área de análise pontual no Ebsd situa-se entre

50 a 100 nm de diâmetro lateral). com base nestas técnicas, concluiu-se que a camada 1 é cons-

tituída por dois intermetálicos (al2NiTi e alTiNi) e as outras duas por Nial.

a resistência mecânica das ligações foi avaliada por ensaios de corte. Na tabela 1 estão apre-

sentados os valores de resistência ao corte obtidos para várias condições de processamento das

ligações. a resistência ao corte média mais elevada foi de 314 Mpa e é obtida para as ligações pro-

duzidas a 900 ºc com 5 Mpa durante 60 min e um filme com 14 nm de período. Este valor é seme-

lhante aos apresentados na literatura; çam et al. [3] observaram um valor de resistência ao corte

de 388 Mpa para a ligação por difusão de Tial a 1000 ºc com 20 Mpa durante 300 minutos; este

valor decresce para 266 Mpa para condições de ligação relativamente menos exigentes (950 ºc/10

Mpa/180 min). Os nossos resultados mostram que é possível reduzir a temperatura, pressão e tempo

na ligação por difusão no estado sólido de Tial e ainda assim obter uniões de alta resistência, usando

filmes multicamada de Ni/al. O período do filme multicamada é também um parâmetro importante

no processo de união, o valor da resistência ao corte diminuiu abruptamente com o aumento do

período de 14 para 30 nm.

as ligações das ligas à base de Tial a outros materiais são também relevantes para muitas das

aplicações destas ligas. as ligas à base de níquel são especialmente interessantes devido às boas

propriedades mecânicas a temperaturas elevadas. Neste trabalho foram ensaiadas ligações entre

(a) (b) (c)

fig. 2 (em cima)

Imagens de MEV das ligações processadas a
900 ºC durante 60 minutos e 5 MPa revestidas
com multicamadas com período de: (a) 30 nm,

(b) 14 nm e (c) 5 nm

fig. 3 (ao lado)

Imagens de MEV das ligações entre TiAl
e Inconel 718, com filme com 14 nm de

período, estágio de 60 minutos sob uma pressão
de 5 MPa a (a) 700 ºC e (b) 800 ºC

condições de ligação         Resistência ao corte (Mpa)

(ºc/Mpa/min/nm) Média desvio padrão

800/10/60/14 226 290

900/5/60/14 314 40

900/5/30/14 199 49

900/5/60/30 46 3

Tabela 1– Resultados dos ensaios de corte
das ligações processadas com multicamadas

com 14 nm de período a 800 e 900 ºC

TiAl Inconel TiAl Inconel
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substratos de Tial e substratos de Inconel 718 revestidos com multicamadas de Ni/al com diferentes

períodos [4,5]. as ligações foram processadas a 700 e 800 ºc durante 60 minutos sob uma pressão

de 5 Mpa. Na figura 3 pode-se observar as interfaces obtidas com estas condições de processa-

mento.

as ligações por difusão realizadas utilizando materiais base revestidos com multicamadas com

14 nm de período a 800 ºc produzem uma ligação de boa qualidade, com a área central sem fissuras

ou porosidade. com a diminuição da temperatura para 700 ºc também foi possível ligar as amostras,

embora existam regiões não ligadas e fissuras. Às duas temperaturas, as interfaces são constituídas

pelas mesmas camadas e com espessuras que aumentam com a temperatura de ligação. conside-

rando como referência a ligação efectuada a 800 ºc, e a partir do lado do Tial, a interface é composta

por uma camada fina constituída por pequenos grãos colunares (camada 1), uma segunda camada

constituída por grãos colunares maiores do que os que constituem a camada 1 (camada 2), uma

camada constituída por grãos equiaxiais (camada 3), e, por fim, duas camadas do lado do Inconel

718, uma constituída por pequenos grãos equiaxiais (camada 4) e outra por pequenos grãos colu-

nares (camada 5). 

a dureza das camadas que compõem a interface foi avaliada por ensaios de nanoindentação.

como se pode ver na figura 4, um aumento de dureza foi observado para as camadas que se formam

entre as multicamadas e os materiais base.

3. CONCLUSõES 

O estudo da ligação por difusão no estado sólido entre ligas Tial e entre estas ligas e Inconel 718

foi o objectivo central deste trabalho. com esta investigação pretendia-se conseguir ligar os materiais

com condições de processamento menos severas do que as utilizadas em ligações convencionais.

para tal, recorreu-se à utilização de um modo inovador de ligação que utiliza filmes finos multicamada

de Ni/al. a introdução destes filmes levou a uma melhoria na ligação por difusão no estado sólido de

Tial que permitiu diminuir a temperatura (1000ºc para 900 ºc), tempo (180 para 60 min) e pressão

(20 para 5 Mpa) relativamente as condições referidas na literatura e obter uma ligação com uma resis-

tência mecânica semelhante.

Na ligação do Tial a um material dissimilar, o Inconel 718, a utilização das multicamadas de Ni/al

com 14 nm de período provou ser eficaz. com a utilização das multicamadas foi possível diminuir a

temperatura de ligação convencional entre substratos de Tial e Inconel 718.

a utilização de multicamadas de Ni/al mostraram ser possível ligar materiais com zonas de união

submicrométricas o que as torna uma opção viável para aplicação na ligação de microcomponentes.

NOTa: Esta comunicação é um resumo da tese de doutoramento defendida na Faculdade de Engenharia da uni-

versidade do porto em abril de 2011. a dissertação foi orientada pelos professores Manuel vieira (FEup) e Teresa

vieira (FcTuc). O trabalho foi subsidiado pela FcT- Fundação para a ciência e a Tecnologia que concedeu a bolsa

de doutoramento sFRh/bd/30371/2006.
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fig. 4 (em cima)

Imagem de MEV da ligação do TiAl a Inconel
718 com a variação da dureza ao longo da
interface
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INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇãO
QUíMICA DO AÇO X10CRMOVNB9-1
NA SELECÇãO DA TEMPERATURA
DE PRé-AQUECIMENTO
PARA SOLDADURA

SOLDADURA MARTENSíTICA
E SOLDADURA AUSTENíTICA

Fábio André Ribeiro

Traterme – Tratamentos

térmicos

RESUMO: Este documento foi desenvolvido no sentido de expor a importância do pré-aquecimento

no processo de transformação do aço X10CrMoVNb9-1 por soldadura; a consulta da literatura no

âmbito do tema evidencia o papel fundamental que a composição química do aço desempenha na

determinação da temperatura de pré-aquecimento, permitindo a minimização da propensão à fissu-

ração a frio da soldadura e ZTA. 

É ainda apresentado o esquema de montagem de um pré-aquecimento a aplicar em soldaduras de

topo-a-topo de tubagem, utilizando resistência eléctrica.

INTRODUÇãO

O aço X10crMovNb9-1, vulgarmente designado por p91 (nomenclatura americana), é aplicado

na indústria energética devido às suas superiores propriedades a altas temperaturas. Essas proprie-

dades são resultado de uma microestrutura martensítica, microligada com nióbio e vanádio, e adições

controladas de azoto (vide tabela 1) [1,2].

a aplicação desta liga suportou os aumentos de eficiência energética, nomeadamente, em cal-

deiraria a vapor (onde é fortemente aplicada), pela aptidão em admitir temperaturas e pressões

mais elevadas, devido à sua resistência mecânica a alta temperatura (relativamente à liga p22,

permite redução de espessura/massa, na ordem de 60%); para além disso, esta liga exibe melho-

rias ao nível de resistência química, nomeadamente, corrosão sob tensão[5].

% ponderal Prop Mecãnicas

Aço C Si Mn P S Cr Mo Ni V Nb N R0,2(MPa) %A Dureza (HB)

p5 0,15 máx 0,50 máx 0,30-0,60 0,030 máx 0,030 máx 4,00-6,00 0,45-0,65 205 22 187 máx

p11 0,05-0,15 0,50-1,0 0,30-0,60 0,030 máx 0,030 máx 1,00-1,50 0,50-1,00 205 22 163 máx

p22 0,05-0,15 0,50 máx 0,30-0,60 0,030 máx 0,030 máx 1,90-2,60 0,87-1,13 205 22 163 máx

p91 0,08-0,12 0,20-0,50 0,30-0,60 0,020 máx 0,010 máx 8,00-9,50 0,85-1,05 0,40 máx 0,18-0,25 0,06-0,10 0,03-0,07 415 20 250 máx

Tabela 1– Composição química e propriedades mecânicas dos aços resistentes à fluência [3,4]
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TEMPERATURA DE INíCIO E FIM DE TRANSFORMAÇãO DA MARTENSITE

a operação de soldadura do aço X10crMovNb9-1 exige a execução de pré-aquecimento devido à

forte propensão à fissuração a frio. de acordo com a referência [6], o metal austenitizado durante a sol-

dadura (em componentes com espessuras na ordem das dezenas de milímetros), mesmo aplicando um

pré-aquecimento de 300ºc, arrefece até aos 500ºc em 100-150 segundos e, como resultado, o metal

atinge a temperatura de início de transformação da martensite (Ms) no estado austenítico (vide figura 1). 

À temperatura de fim de transformação da martensite (Mf), a austenite termina a transformação,

conduzindo a que a soldadura, e parte da zona termicamente afectada (zTa), apresente uma grande

quantidade de martensite, potenciando a possibilidade de ocorrência de fissuras [6]. 

Entre Ms e Mf a quantidade de austenite transformada em martensite depende da magnitude

do arrefecimento relativamente a Ms – equação de koistinen-Marburguer (figura 2) [6,8]. 

a formação de matensite evidencia inicialmente uma velocidade de transformação linear, regis-

tando um abrandamento para aproximadamente Ms-190ºc, correspondente a Mf; assim sendo,

pode estimar-se teoricamente, que a transformação é completa para Ms-126ºc [6]. 

Ornig, citado em [6], sugere uma equação para o cálculo da temperatura Ms em que demonstra

que entre a temperatura calculada e as medições efectuadas as diferenças são de apenas alguns

graus (2-5ºc), resultando num coeficiente de correlação de aproximadamente 1 (0,99).

para o entendimento da influência das fases metalúrgicas na microestrutura do aço, relativamente à fis-

suração a frio na operação da soldadura, é necessário o conhecimento das transformações fásicas e a impli-

cação das mesmas na soldabilidade. assim, se for seleccionada uma temperatura de pré-aquecimento

MS C
C

Ni Mn Cr Mo V W= − + − − − + + + +454 210
4 2

27 7 8 9 5 1
,

, , ( ,, )5 21Si Cu− (Equação 2)

f emartensite

x Ms Tq= − − −−

1
1 1 10 2{ , ( )} (Equação 1)

INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇãO QUíMICA NA MICROESTRUTURA DE SOLDADURA 

aplicando a eq.2 aos limites inferior e superior de composição química do aço X10crMovNb9-1 (vide

tabela 1) verifica-se que o valor calculado de Ms é de, respectivamente, 399 e 339ºc; então, para o mesmo

material podemos ter uma variação de 60ºc no Ms. Isto pode conduzir a que, para determinada temperatura

de pré-aquecimento, haja a possibilidade da microestrutura apresentar uma variação até 40-50% do teor

em martensite [6]. 

Ms – Temperatura de início de formação de martensite
Tq –  Temperatura de final de arrefecimento

fig. 1 (à esquerda)

Diagrama de transformação em
arrefecimento contínuo do aço
P91.[7]

fig. 2 (à direita)

Representação gráfica da equação
de Koistinen-Marburguer. A quantidade
de martensite não depende da taxa
de arrefecimento mas da temperatura
de pré-aquecimento. [6]
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acima de Ms, toda a soldadura é desenvolvida no domínio austenítico – dita soldadura austenítica –

não havendo susceptibilidade à fissuração durante a soldadura; a transformação austenite/martensite

ocorrerá durante o arrefecimento final da mesma; esse arrefecimento conduz a uma intensa variação

de volume específico, resultando numa forte concentração de tensões. Essa condição aliada à micro-

estrutura martensítica torna o aço altamente susceptível à fissuração (a fissuração a frio em soldadura

acontece quando se verificam as seguintes condições: microestrutura de elevada dureza, hidrogénio

dissolvido e elevada concentração de tensões residuais) [6]. 

a selecção de uma temperatura de pré-aquecimento abaixo de Ms – dita soldadura martensítica –

implica que, no arrefecimento do metal de soldadura até à temperatura de pré-aquecimento, conduza

à formação de martensite que coexistirá com austenite dúctil, resultando numa estrutura cuja suscepti-

bilidade à fissuração dependerá do teor em martensite formada. a literatura indica um teor máximo de

60% de martensite durante a execução da soldadura, sendo que, a temperatura de pré-aquecimento

adequada é aquela que permite a obtenção de uma repartição fásica dessa ordem. Nessa condição,

apenas uma parte da austenite é transformada no arrefecimento, reduzindo a propensão à fissuração

durante o arrefecimento – essa, é maior durante a execução da soldadura, devido à presença da mar-

tensite. Outro factor benéfico na soldadura martensítica, nomeadamente multi-camada, é que o passe

subsequente confira algum grau de revenido ao passe anterior, retirando fragilidade da martensite [6]. 

PROPOSTA DE MONTAGEM DO PRé-AQUECIMENTO DE TUBAGEM

(BASEADO NA NORMA EN ISO 139161)

como foi referido, a sanidade da soldadura do aço X10crMovNb9-1 é fortemente dependente da

temperatura de pré-aquecimento, assim, é necessário realizar uma montagem e um controlo de tem-

peratura adequados no sentido de garantir o seu correcto cumprimento. a figura 3 expõe a proposta

da Traterme, baseada na norma EN IsO 13916, para a montagem de um pré-aquecimento de uma

soldadura topo-a-topo. a norma define temperatura de pré-aquecimento como “a temperatura da zona

da soldadura imediatamente antes do início da operação de soldadura” [9].

1 EN IsO 13916:1996 – “Guidance on the measurement of preheating temperature, interpass temperature and preheat
maintenance temperature”

como linhas gerais da montagem, note-se que a posição dos termopares é dependente da espes-

sura da tubagem. uma condição muito importante é que os termopares estejam expostos às correntes

de convecção para que sejam simuladas, na íntegra, as condições da junta de soldadura. é vulgar,

por questões de comodidade, a realização de montagens em que os termopares se encontram debaixo

das resistências, mas essa prática é errada, na medida em que a medição efectuada está afectada

pelo aquecimento directo da resistência eléctrica (radiação e condução) ao invés das condições da

junta que unicamente é aquecida por condução. é também recomendado que após se atingir a tem-

fig. 3 (ao lado)

IEsquema de montagem de um pré-aquecimento
de uma tubagem de topo-a-topo, utilizando

aquecimento por resistência eléctrica; 
t-espessura, X- distância dos termopares ao bordo

do chanfro da soldadura
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peratura de pré-aquecimento, e antes de se iniciar a soldadura, se faça um estágio (30-60 minutos)

no sentido permitir a condução de calor até à zona da junta de soldadura. Finalmente, deve efectuar-

-se uma confirmação da temperatura no entalhe de soldadura, antes do início da mesma, no sentido

de garantir o cumprimento da temperatura especificada no local de escorvamento do arco eléctrico

(por ex. com pirómetro, lápis térmico, termopar de contacto, etc.) [10]. 

TRATAMENTO TéRMICO APóS SOLDADURA (PWHT)

após a conclusão da soldadura deve ser conduzido um arrefecimento até uma temperatura inferior

a Mf (aprox. 10ºc), antes do início do tratamento térmico de redução de tensões/revenido. de acordo

com a citação exposta na referência [5], à temperatura referida, deve ser dado um tempo de espera

de cerca de 1 hora para garantir que toda a massa está de facto a uma temperatura inferior a Mf, e

o pWhT deve ser conduzido de imediato [6]. 

CONSIDERAÇõES FINAIS

• Este documento evidencia a importância fundamental do conhecimento da composição química

na determinação da temperatura de pré-aquecimento do aço X10crMovNb9-1.

• Está disponível a equação que pode ser aplicada com fiabilidade no cálculo do Ms e, consequen-

temente, na determinação da temperatura de pré-aquecimento (vide equação 2).

• verifica-se que a soldadura martensítica é preferível à soldadura austenítica neste tipo de aços, com

a aplicação de temperaturas de pré-aquecimento que mantenham uma relação 60/40 entre a mar-

tensite e a austenite durante a soldadura.

• deve existir o cuidado de posicionar os termopares nos locais aconselhados, não sendo admissível

a sua colocação sob as resistências eléctricas.

Agradecimento: deixo um agradecimento ao prof. dr. henrique santos (FEup/dEMM) pelas

sugestões fornecidas.
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PORQUÊ BRAGA?O JURí ANUNCIOU A
NOMEAÇÃO DE BRAGA

DESTACANDO O PROGRAMA
APRESENTADO E UMA

«CANDIDATURA MUITO
INTERESSANTE E INOVADORA»

Hugo Pires 

presidente do conselho

de administração

da Fundação

bracara augusta

vereador do pelouro da

Juventude da c.M braga

INTRODUÇãO

ao longo dos seus dois mil anos de história,

braga (a bracara augusta Romana) procurou

impor-se como território de excelência no todo

peninsular. do centro administrativo do Império

Romano do Noroeste peninsular, passando pela

imponência religiosa de cidade dos arcebispos até

aos dias de hoje, como verdadeira cidade da Juven-

tude em portugal, braga chega ao séc. XXI como a

terceira mais importante cidade portuguesa.

a primeira vez que me falaram de candidatar-

mos braga a capital Europeia da Juventude, pensei

que esta oportunidade, sendo exigente, seria tam-

bém imensamente gratificante e recompensadora,

se fossemos bem sucedidos. Justificando-se pela

importância do nosso território enquanto verdadeiro

«porto de abrigo» da Juventude portuguesa.

Foi o conselho Nacional da Juventude que

desafiou o Município de braga a apresentar candi-

datura a capital Europeia da Juventude. aceite o

desafio, a primeira fase consistiu na apresentação

de uma proposta concreta de programa, activida-

des, agenda, orçamento e parceiros. 

as nossas propostas foram entregues a 25 de

Janeiro deste ano, a par com outras nove cidades

europeias. dessas, três – braga, byron e heraklion,

ambas na Grécia – passaram à fase final, sendo

possível incluir melhorias à candidatura final.

durante o período que antecedeu a entrega

final, o Município de braga abriu a candidatura

à participação pública, em particular dos jovens

e das associações juvenis e estudantis. 

Nesse processo de participação cívica, foi

incluída a realização de uma reunião extraordinária

do conselho Municipal da Juventude, a 26 de

Fevereiro, em que projecto foi apresentado e dis-

cutido. O resultado foram dezenas de novas pro-

postas às quais se juntaram o apoio e propostas

das redes sociais, nomeadamente do Facebook,

onde a nossa página tem quase 20,000 fãs.

a 17 de Março foi entregue ao Fórum Euro-

peu da Juventude a candidatura final de braga.

após o processo de deliberação, o júri anunciou

no dia 8 de abril a nomeação de braga, desta-

cando o programa apresentado e uma «candida-

tura muito interessante e inovadora.» a apresen-

tação pública e oficial foi no dia 24 de abril na

reunião do conselhos de Membros do FEJ, em

bruxelas.

O júri, composto pelo Fórum Europeu da

Juventude, comissão Europeia, comité das

Regiões, universidade de Montpellier, Euractiv,

a comissão da cultura e Educação do parla-

mento Europeu, as cidades que nos antecede-

ram, entre outras instituições, escolheu braga

para acolher este evento em 2012.

agradecemos por isso o voto de confiança e

garantimos que foi a aposta certa, tanto pelo júri

como por todos os nossos parceiros na candida-

tura – que agora serão essenciais na concretiza-

ção de todo o programa. 
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braga será a quarta cidade europeia, e pri-

meira portuguesa, a acolher a organização deste

evento, sucedendo às conhecidas cidades de

Roterdão, Turim e antuérpia. 

a capital Europeia da Juventude, sendo um

projecto recente e uma iniciativa puramente

jovem, é, pelos mesmos motivos, um projecto

essencialmente complexo e desafiador. 

Nunca a juventude – portuguesa, europeia,

internacional – teve tantas qualificações, tanta for-

mação, a tantos níveis e com tanta qualidade e tanta

capacidade de aceder e encontrar informação. Mas

penso que talvez nunca antes na nossa história lhes

foram apresentados tantos desafios como aqueles

que encontram hoje, após a sua formação.

E é nesse espaço que braga 2012 se quer

encaixar. queremos ser capital Europeia da e

para a Juventude, acima de tudo. queremos,

durante o próximo ano e depois dele, usar este

ano e este espaço – a nossa cidade, braga, mas

também o Minho, o Norte, a Galiza e o país, para

dar uma voz à juventude. 

Mas não queremos ficar por aí e esperamos,

sinceramente, que o resultado de braga cEJ 2012

seja visível durante muitos anos – e gerações. 

a nossa ambição, a par de toda a agenda que

está a ser preparada, é algo que será sempre difí-

cil de avaliar mas será, certamente, visível: a

fomentação de um espírito cívico na população,

especialmente na população jovem, algo que se

traduza numa participação ativa na vida política

e económica da nossa cidade, da nossa região,

do nosso país, e claro, na união Europeia. 

só assim podemos enquadrar a estruturação

do nosso programa e o ênfase que estamos a por

nas colaborações com as associações locais.

Muitos dos nossos parceiros são os jovens e as

suas organizações, porque nos parece essencial

que eles sejam parte integrante da criação de

braga capital Europeia da Juventude. 

durante a nossa apresentação institucional no

dia 12 de Maio, afirmei a minha certeza que

podemos fazer de braga 2012 a melhor capital

Europeia da Juventude de sempre e que reafirmo

tanto essa crença como a minha fé na organiza-

ção e parceiros que estão a criar braga 2012. 

PORQUÊ BRAGA?

braga é cidade extremamente dinâmica,

com uma intensa actividade económica, nomea-

damente em termos de comércio, serviços, e

educação e investigação. ao mesmo tempo tem

um património histórico, cheio de tradição,

sendo uma das mais antigas cidades portugue-

sas –  e combinando isso de um modo singular. 

uma cidade bimilenar, data da época romana,

quando, em 16 ac se tornou um centro adminis-

trativo romano, e mais tarde, a capital da província

da Gallaecia. baptizada na altura como bracara

augusta, também esse o nome da Fundação que

gere a capital Europeia da Juventude, um sinal de

que mantemos a nossa história bem presente. 

com mais de 2000 anos de história e inserida

na Região Norte e  na sub-região «cávado»,

braga é capital de distrito e o centro da «Grande
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área Metropolitana do Minho». assume-se assim

como um importante centro estratégico social e

económico de uma vasta região que se estende

à nossa vizinha Espanha, concretamente à Galiza.

com a Galiza também se assume uma coope-

ração activa, com o novo laboratório Internacional

Ibérico de Nanotecnologia, um investimento con-

junto dos Governos português e Espanhol e o

melhor exemplo do investimento em infra-estrutu-

ras de investimento e desenvolvimento (I&d) e ins-

tituições de interface universidade-indústria. 

com 180,000 habitantes, braga é também a

mais jovem cidade portuguesa e das mais jovens

portuguesas, com cerca de 85,000 com menos de

35 anos. 

Nos últimos anos 30 anos, a população de

distrito cresceu mais de 25% e em 1989, braga

foi considerada a mais jovem cidade da Europa.

Em 1998 braga foi palco da 3ª edição do Fórum

Mundial da Juventude, da Nações unidas. 

Em 2004 foi uma das 10 cidades anfitriãs do

Euro, do qual ficou o Estádio Municipal, premiado

e aclamado internacionalmente pela sua arquitec-

tura. E em 2009, braga acolheu o 11º Encontro

Nacional da Juventude, organizado pelo conselho

Nacional da Juventude, um dos nossos parceiros. 

a cidade é também a sede e campus principal

da universidade do Minho, além de ter uma exten-

são da universidade católica, sendo um impor-

tante centro de conhecimento, acolhendo assim

20,000 alunos do ensino superior. consequente-

mente, é a região com o maior movimento asso-

ciativo juvenil do país, algo que a capital Europeia

da Juventude pretende apoiar e estimular.

braga, e toda a região, têm como marca distin-

tiva do resto do país a juventude e o empreende-

dorismo, bem como um ambiente aberto e tole-

rante, que facilita o estabelecimento de contactos

externos e onde a inovação e a criatividade se

podem desenvolver sem limitações em que o con-

tacto com potenciais mercados seja incentivado.

por tudo isto, braga reúne, indiscutivelmente,

todas as condições para ser uma capital Europeia

da Juventude de sucesso.

Este evento representa pois uma grande opor-

tunidade, não só para a afirmação do património
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histórico-cultural de braga, mas também, e

sobretudo, para a afirmação de uma cidade de

grande futuro.

2012, representa uma extraordinária oportu-

nidade para que todo o esforço de investimento

feito ao longo destes anos nas políticas de juven-

tude, mas também na cultura, conhecimento e

tecnologia seja potenciado e sustentado, trans-

formando braga numa cidade inovadora e cria-

tiva de relevância internacional.

a cidade tem de se basear nessas e num con-

junto de novas políticas autárquicas, que, respei-

tando os valores histórico-culturais desta bimile-

nar urbe e o crescimento sustentado que foi

conseguido nas últimas décadas, consiga agora

fixar estes agentes e atrair novos, tornando-os

parte integrante de uma cidade cada vez mais

criativa e inovadora.

braga capital Europeia da Juventude poderá

ser o ponto de partida desta nova afirmação, de

uma cidade que fruto do desenvolvimento fan-

tástico que teve nas últimas décadas ficou

conhecida por ser uma cidade onde é bom viver,

e que agora ambiciona ser uma cidade onde,

além de bem viver, seja apetecível e sustentável

criar, investigar, inventar, produzir e inovar.

LOGóTIPO 

a nossa primeira iniciativa foi o concurso para

a criação do logótipo para braga 2012: capital

Europeia da Juventude. 

apresentado a 15 de abril, o novo logótipo do

braga 2012: capital Europeia da Juventude foi

criado por catarina campos.

a jovem de 28 anos descreveu como sendo um

logótipo de «leitura imediata e universal, perfeita-

mente adaptável a qualquer suporte publicitário.» 

as linhas traçadas em vários tons de azul,

criam a letra Y, relacionada com o nome universal

de Youth, em movimento, compõem o logótipo.

O concurso foi apresentado a 24 de Fevereiro

e esteve aberto de 1 a 31 de Março a todos os

jovens naturais ou residentes no concelho de

braga, com idades entre os 14 e os 35 anos, que

podiam apresentar trabalhos individuais ou

colectivos.

O concurso, lançado pela câmara de braga

em coordenação com a Fundação bracara

augusta, teve como júri Joel pereira, membro do

conselho de administração da Fundação; Rui

prata, do Museu da Imagem; José Teixeira, desig-

ner, vencedor de vários concursos para design de

logótipos e João luís, especialista na adequação

de logótipos aos meios de comunicação. 

EIXOS DE ACÇãO E PROGRAMA 

O nosso programa é, como já foi dito, da e para

a Juventude – da nossa cidade, do nosso país, do

nosso vizinho e, claro, europeia e internacional. 

para isso, assentamos a programação da capi-

tal Europeia da Juventude em três grandes eixos:

o primeiro, é o desenvolvimento integral do jovem,

apostando nas suas qualificações, dando-lhe mais

ferramentas para enfrentar o mercado de trabalho.

a Educação, Inovação, Empreendedorismo, Indús-

trias criativas e Emprego são palavras-chave deste

primeiro grande eixo de programação.

O segundo, corresponde à reflexão dos jovens

sobre o futuro das cidades, sobre a sua qualidade

de vida e inclusão social. pretendemos através da

participação cívica e ativa dos jovens e do diálogo

estruturado, desenvolver uma agenda política

sobre o desenvolvimento sustentável e os novos

desafios que se impõem a uma cidade com futuro.

a internacionalização, o património, o turismo,

a juventude e o multiculturalismo são as palavra-

chave para o terceiro grande eixo em que assenta

o programa.
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a criação de um «think tank» para a juven-

tude, orientado para uma participação ampla,

através de um website aberto a todos, é a quarta

área.

Os Jogos da Juventude, uma série de compe-

tições juvenis em várias modalidades constituem

o quinto ponto. 

O Yhelp é o ponto mais intergeracional e mais

vocacionado para o voluntariado, conta com cola-

borações com a cruz vermelha portuguesa e com

o banco alimentar, além de várias actividades no

âmbito do serviço de voluntariado Europeu.

durante 2012, braga vai ser anfitriã do parla-

mento Europeu Jovem português, um evento por

excelência de debate e sensibilização para as rea-

lidades políticas europeias. 

Na nossa oitava área, Youth city Makers, con-

tinuamos com a ideia de debate e participação

política do parlamento Europeu Jovem mas

levamo-la mais longe, pedindo aos jovens que nos

digam onde vêem braga no futuro, mais especifi-

camente em 2024. queremos assim incluir todos

os jovens, profissionais nas suas áreas e não só,

na ideia de pensar o futuro da cidade, repensar a

democracia e as suas instituições.

O futuro continua também no nosso nono

ponto, em que nos focamos no laboratório Inter-

nacional Ibérico de Nanotecnologia, levando pelo

menos 1000 pessoas a visitar o trabalho que está

a ser feito. além disso, queremos promover o

Gabinete do Empreendedor que assiste o desen-

volvimento das indústrias e comércio em braga,

nomeadamente as indústrias criativas, tecnoló-

gica, e auxilia jovens empreendedores. Iremos

promover o encontro internacional de entidades

de capital de risco, business angels e jovens uni-

versitários para promover o empreendedorismo e

uma aposta na investigação e conhecimento.

a cultura é uma área essencial quando se fala

da juventude e por isso, planeamos uma conjunto

extenso de actividades nessa área, entre elas uma

Noite branca, um bienal de arte Jovem, um fes-

tival de música para novas bandas, além de acti-

vidades para a arte não-tradicional, como o des-

porto urbano e o graffiti. 

O futuro passa necessariamente pela gestão

dos nossos recursos naturais e por isso, temos

uma área de intervenção de gestão ambiental

sustentável, com seminários e parcerias locais

a dimensão europeia e internacional deste

evento permite-nos a afirmação de braga num

contexto internacional, como uma cidade jovem,

com energia e cosmopolita.

para isso, desenvolveremos uma nova agenda

local para a inovação e criatividade, como única

forma de enfrentar o complexo desafio de um

novo paradigma de desenvolvimento das socie-

dades «pós-industriais».

O estudo macroeconómico para a criação de

um cluster de indústrias criativas na Região

Norte, afirma que o Norte do país só será compe-

titivo na nova economia criativa «se gerar uma

massa crítica de empreendedores, estudantes,

intelectuais, activistas sociais, artistas, investido-

res e investigadores que possam operar num con-

texto cosmopolita e open minded, e onde as inte-

racções entre estes agentes geram mais ideias e

criações, produtos, serviços e instituições, contri-

buindo desta forma para o seu desenvolvimento

económico e social».  

Estes três eixos de programação dividem-se

então em 12 grandes áreas de acção, além dos

dois grandes eventos que marcarão a abertura e

o fecho do braga 2012: capital Europeia da

Juventude. 

a primeira área, YWorld, usa, como o nosso

logótipo, o Y como símbolo internacional de

Youth, e é, como o nome indica, a área que se

foca no mundo jovem. prevê a execução de

cimeiras internacionais, com jovens de todos os

continentes, a par da promoção do diálogo inter-

religioso. além disso, teremos uma série de festi-

vais culturais, de música do mundo, de folclore,

de línguas europeias e de comida. queremos

ainda dar à juventude a possibilidade de nos fala-

rem das suas perspectivas do resto do mundo e

de as compararem com a realidade.

a segunda área, atcampus, terá maioritaria-

mente lugar no espaço escolar, procurando envol-

ver a comunidade escolar e universitária, em

todas as suas vertentes: académica, desportiva,

artística, linguística e empreendedora. para isto,

teremos bolsas escolares com a universidade do

Minho e colaborações para estágios com vários

parceiros. 

Na terceira, bracara from augustus, dar-se-á

ênfase à história de braga, tanto na sua vertente

arquitectónica e arqueológica. 
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que promovam a melhoria e implementação de

novos paradigmas de acção e atitudes, além de

várias iniciativas internacionais sobre o desenvol-

vimento sustentável das cidades.

O último ponto, mas não menos importante, é

o students act, que pressupõe a inclusão e a

abertura dos espaços à cultura, do diálogo inter-

geracional, com festivais de contos tradicionais,

ao multiculturalismo  através de intercâmbios.

é isto que braga 2012 capital Europeia da

Juventude pretende fazer e que se prepara para

concretizar, estando o programa a ser concretizado

e criado em mais detalhe com os nossos parceiros.

serão perto de 14000 horas de programação,

que prevêem a promoção cultural da nossa

região, através da realização de vários momentos

e actividades que reforcem a nossa identidade.

BRAGA 2012 CEJ E O FUTURO 

um evento como a capital Europeia da Juven-

tude terá sempre um impacto enorme. Mas é

importante para todos nós, fazer desta oportuni-

dade, uma cujas consequências serão sentidas e

perceptíveis a longo prazo. 

queremos, acima de tudo, dar ferramentas à

juventude local e nacional que lhes permitam

desenvolver a todos os níveis: como profissionais,

como membros das suas comunidades, como

cidadãos e, acima de tudo, como pessoas. 

acreditamos que através do associativismo e

do diálogo estruturado ajudamos a juventude de

hoje a contribuir activamente na vida do país, a

todos os níveis, dando-lhes um espaço para se

exprimirem as suas opiniões e falarem das suas

experiências.

ao atrairmos investimento nas várias áreas e

sectores da economia, estamos a criar mais

emprego, mais possibilidades de formação e

treino dos nossos jovens, a criar mais possibilida-

des de inovação e criação, própria do fluxo de

pessoas e troca de ideias inerente a este tipo de

evento.

Reiteramos assim a nossa vontade: fazer de

braga não só a melhor capital Europeia da Juven-

tude mas uma capital que promove e em todos

os sectores jovens – que são, no fundo, todos os

nossos sectores, toda a nossa realidade. com o

empenho de todos, tenho a certeza que 2012 vai

ser um ano memorável para braga.

ao lado

Arq. Hugo Pires, Presidente do Conselho
de Administração da Fundação Bracara Augusta e
Vereador do Pelouro da Juventude da C.M. Braga
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PONTE DE VALENÇA125 ANOS Pedro Mêda

vogal do conselho

Regional Norte

de Engenharia civil 

No passado dia 25 de Março assinalaram-se os 125 anos da inauguração da ponte Internacional de

valença-Tui. Esta infra-estrutura, que revolucionou as comunicações entre portugal e Espanha, permitiu

também aproximar as duas localidades fronteiriças situadas nas margens do rio Minho. data de muito

antes da construção da ponte, a relação existente entre estas localidades, que utilizavam os barcos como

forma de ultrapassar a barreira física que as separava. ao comemorar-se tão importante data, não foi só

a ponte como estrutura lembrada e homenageada, mas também outras «pontes» que já existiam e que

esta, apenas estreitou ainda mais. Em consequência, foi assinado um protocolo de geminação entre

ambas as cidades, simbolizado por uma placa colocada na ponte, visando institucionalizar os laços his-

tóricos e aprofundar as relações de amizade, de intercâmbio e protocolares a diferentes níveis.

Incluída nestas comemorações esteve também a assinatura de um protocolo/convénio entre a

Ordem dos Engenheiros e o colégio de Ingenieros de caminos, canales e puertos, para o processo

mútuo de acreditação e reconhecimento dos títulos profissionais para efeitos do exercício dos dois

lados da fronteira. 

a ponte internacional de valença é um dos exemplares de um grupo restrito de pontes rodoferro-

viárias existentes em portugal.  

uma ponte é um elemento que à partida realiza uma rotura na paisagem. a dimensão do obstáculo

que transpõe obriga à utilização de tecnologias específicas. as pontes rodoferroviárias, pela sua carac-

terística primária (comportar ambos os tipos de tráfego) constituem um desafio maior para aqueles que

têm como incumbência transformar a ideia em objecto no papel e do papel transformar em realidade. 
em cima

Foto: Pedro Mêda
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Noutros países, as novas realidades dos tráfegos rodoviário e ferroviário ditaram a sentença de muitas

estruturas. Em portugal, o aparecimento dos veículos rodoviários pesados e o aumento na ferrovia da

velocidade, das cargas e da dimensão dos comboios, levou à necessidade não de substituir, mas de

reforçar as pontes existentes. 

ao assinalarmos os 125 anos da inauguração da ponte Internacional de valença-Tui, evidencia-se o

engenho de tantos técnicos que souberam em cada momento colocar os seus conhecimentos para que

estas veteranas estruturas continuassem a desempenhar com eficácia os serviços que lhes são solicitados.

PONTE INTERNACIONAL DE VALENÇA – TUI

a ponte foi inaugurada a 25 de Março de 1886.

situada no concelho de valença, assegura a travessia sobre o rio Minho e os acessos a Espanha

da estrada EN 551 e do troço internacional da linha do Minho. é uma ponte metálica constituída por

5 tramos (solução estrutural de viga contínua) apoiados em 4 pilares de cantaria de pedra fundados

no rio e 2 encontros nas margens, também em cantaria de pedra de granito. para permitir o acesso

ao tabuleiro superior, existem 2 pontões metálicos, um em cada margem. Os tabuleiros encontram-se

nas partes superior e inferior da viga, sendo o tabuleiro superior destinado à ferrovia (via única – bitola

ibérica) e o inferior (no interior) ao tráfego rodoviário. 

as almas da viga são compostas por perfis metálicos dispostos em cruz de santo andré de rótula

múltipla. 

O tabuleiro inferior permite o tráfego rodoviário de veículos ligeiros nos 2 sentidos e a travessia

pedonal através de 2 passeios situados nas extremidades. 

Esta ponte tem uma solução estrutural semelhante a uma outra ponte rodoferroviária existente

nesta mesma linha, a ponte Eiffel em viana do castelo, construída em 1878. a ponte Eiffel constitui-

se no entanto como um exemplar único, dado o tráfego ferroviário circular no tabuleiro inferior e o

rodoviário no tabuleiro superior. 
em baixo

http://valencadominho.forum-livre.com 
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a ponte de valença iria também ela servir de inspiração para a construção de uma outra obra, a

ponte do pocinho (1909) situada na linha do sabor.

a estrutura tem um comprimento de aproximadamente 400 m.

um aspecto curioso (e que, pelo que a história nos transmite poderá ter sido decisivo para que a

ponte esteja hoje em funcionamento) foi a solicitação por parte da empresa de construção de uma

alteração ao projecto inicial, propondo a substituição dos pilares metálicos previstos por pilares em

cantaria de pedra. se esta opção não tivesse sido colocada, esta estrutura poderia vir a ter uma história

semelhante à de outras estruturas integralmente metálicas (casos como os viadutos da pala e das

quebradas na linha do douro), que foram substituídas em meados do séc. XX. 

O aumento do tráfego automóvel, do peso dos veículos, a par das exigências do tráfego ferroviário,

conduziram à introdução de restrições à circulação. um relatório elaborado pelo Eng. Edgar cardoso

em 1969, constata que a ponte se encontra em condições para as cargas para as quais foi projectada,

com excepção do tabuleiro ferroviário. Neste documento são propostas medidas preventivas das quais

se destacam a redução da velocidade de circulação para 15 km/h, cargas máximas entre 3 e 4 tone-

ladas por metro e de 15 ton. por eixo para as locomotivas. O reforço total da estrutura foi efectuado

em 1997, pondo fim às restrições de circulação, colocando a estrutura apta para as solicitações mais

exigentes. Todas as intervenções foram realizadas tendo o cuidado de manter a traça original.

Foi projectada pelo Eng. Espanhol pelayo Mancebo e agreda e construída pela empresa belga

société de braine-le-compte. das dez propostas apresentadas para a sua construção, além da solução

ganhadora merece referência a proposta apresentada pela sociedad villebroeck com projecto elabo-

rado por Théophile seyrig, projectista de estruturas como a ponte dna. Maria ou a ponte luiz I.

actualmente, ao nível do tráfego rodoviário, a ponte que serve directamente a auto-estrada (loca-

lizada a jusante) canaliza grande parte do tráfego, remetendo para um plano secundário a travessia

em cima

Foto: Pedro Mêda
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ao lado

Fotos: Pedro Mêda

por esta estrutura (tráfego local, com alguma expressão). Tem um grande relevo no tráfego pedonal

na ligação entre as duas localidades fronteiriças, mas sobretudo para os peregrinos que rumam durante

todo o ano a santiago de compostela pelo caminho português. a nível ferroviário, além das ligações

diárias de passageiros entre o porto e vigo (2 ligações em cada sentido) tem-se registado um aumento

dos tráfegos de mercadorias. sobre este aspecto importa fazer uma referência. a localização desta

ponte, no epicentro da EuroRegião Norte de portugal-Galiza, transforma-a num ponto estratégico para

a circulação ferroviária de mercadorias. Os tráfegos habituais são comboios de graneis (madeira, cin-

zas, aço), extremamente exigentes do ponto de vista estrutural. com a infra-estrutura longe de estar

saturada, o potencial de exploração poderá ser elevado.

pode assim afirmar-se que ao fim de 125 anos, a ponte Internacional de valença apresenta-se em

«boa forma» e com perspectivas de futuro que a afastam para já de um fim de ciclo.

ao passar em revista as pontes rodoferroviárias portuguesas, existem outras 2 que assinalam datas

de relevo:

– a ponte de Jafafe, localizada no rio vouga e que serve o ramal de aveiro da linha do vouga, assi-

nala 100 anos em Outubro;

– Mais emblemática e com um maior relevo no panorama das pontes rodoferroviárias, a ponte luiz

I fará 125 anos no dia 31 de Outubro.
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O presente texto é uma adaptação/excerto de uma palestra apresentada no seminário Internacio-

nal sobre os 125 anos da ponte Internacional.
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EM MEMóRIA DE
EDUARDO JOSé ALVES RIBEIRO
Engenheiro Mecânico

Faleceu no passado dia 17 de Maio o nosso colega Eduardo José alves Ribeiro, Engenheiro Mecâ-

nico, membro efectivo nº 11798 da Ordem dos Engenheiros. Natural de cabeda, vilar de Maçada,

concelho de alijó, onde nasceu a 28 de setembro de 1936, o Engº Eduardo Ribeiro, era um dos maio-

res especialistas europeus em garrafas de transporte de gás e foi um dos inventores da célebre garrafa

“pluma”.

Iniciou os seus estudos secundários no liceu Nacional em vila Real, após o que se transferiu para

lisboa onde começou os seus estudos superiores frequentando o curso de Engenharia Mecânica no

IsT em 1954. Interrompeu o curso para prestar serviço militar, tendo ido para a Marinha, onde foi ofi-

cial, com a patente de 2º Tenente, tendo passado à Reserva Naval no início dos anos sessenta. Reto-

mou a sua vida académica no porto, vindo a concluir o seu curso na Faculdade de Engenharia da

universidade do porto no ano lectivo de 1963/64. Iniciou de seguida a sua actividade profissional,

tendo começado pelo terminal marítimo para petroleiros de leixões, que fazia parte das instalações

da Refinaria de leça da palmeira, na altura pertencente à empresa sacOR.Em 1970 transita para a

empresa petróleo Mecânica alfa, em Guimarães, onde atinge o cargo de director Fabril em 1974.

Em 1978 pede a demissão do cargo por razões pessoais e vem para a cidade do porto, onde foi

contratado pala então aluminia,lda (depois comanor) para a direcção Técnica.

Em finais dos anos noventa dá-se a intervenção de capital americano, passando a integrar a

empresa amtrol-alfa localizada em brito, Guimarães. veio a passar à situação de reforma em 2001,

mantendo-se no entanto como consultor até 2006. pessoa dotada de uma cultura excepcional, a que

aliava qualidades humanas e profissionais acima da média, o colega Eduardo Ribeiro era considerado

um exemplo, como homem e como director, deixando uma indelével impressão em todos os que o

conheceram e os que com ele trabalharam. Na fase final da sua carreira profissional ficou ligado como

inventor às patentes Ep 1906075 a2 e Ep 1906076 a2, da famosa garrafa”pluma”.

O colega vitor silva, que com ele privou, deixou-nos este depoimento pessoal:

“Fui colaborador próximo do Eng. Eduardo Ribeiro desde 1986. 

Era um profissional com conhecimentos superiores nas mais diversas áreas.

de trato fácil e humor fino exercia uma liderança, no sentido de líder e não de chefe, efectiva mas

sem constrangimentos.

Foi muito gratificante trabalhar sob a sua orientação.

Foi um bom amigo e deixa saudades”.
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Coordenação
António Vasconcelos

Troleicarros do Porto
QUATRO DÉCADAS NA CIDADEREGIÃO NORTE

          
 

 

 

  
   REGIÃO NORTE

          
 

 

 

HISTóRIA BREVE DA

ENGENHARIA CIVIL

A História da Engenharia Civil pode

estudar-se em campos diferentes,

conforme as opções do historiador e

os objectivos a alcançar. Assim,

podemos seguir, ao longo do tempo,

o progresso das Ciências e a evolu-

ção das Técnicas, que caracterizam

e identificam a Engenharia Civil, ou

escolher, nas várias épocas, as suas

realizações práticas, postas ao ser-

viço da Humanidade, ajudando a

construir civilizações, particular-

mente a Ocidental.

O livro acompanhado de desenhos

e fotografias adequadas, prossegue

historiando a evolução da Engenha-

ria a partir dos engenhos, desde a

simples alavanca, à deslocação dos

grandes blocos de pedra das cons-

truções megalíticas, caminhando ao

longo do tempo e civilizações até

aos nossos dias.

adriano vasco Rodrigues

Preço: 29,00 € (Iva Incluído)

TROLEICARROS DO PORTO,

QUATRO DéCADAS NA CIDADE

Recordar os troleicarros, em parti-

cular aqueles que serviram durante

quase quatro décadas (entre 1959

e 1997) a cidade do Porto e a sua

região, chegando a constituir uma

das maiores redes da Europa Oci-

dental.

Um indiscutível valor documental –

tanto em termos tecnológicos, como

do design dos veículos – e também

um belo documento que nos mostra

a cidade do Porto de há umas déca-

das atrás, através de um conjunto

notável de fotos, muitas das quais

propriedade de autores estrangeiros

que nos visitaram com o objectivo

expresso de recolherem imagens

daqueles veículos. 

álvaro costa, antónio vasconcelos

(coord.), argemiro Walgode, cristina

pimentel, Emídio Gardé, José abreu

Teixeira, José lopes cordeiro

Preço: 25,00 € (Iva Incluído)

Membros: 22,5 € (Iva Incluído)

PONTE MARIA PIA

O contributo que a Ponte Maria Pia

prestou ao desenvolvimento da

Engenharia Civil residiu, por um

lado, numa espectacular economia

de meios que decorria das soluções

técnicas adoptadas, e por outro, no

método utilizado para efectuar cál-

culos dos efeitos do vento e na arro-

jada concepção do grande arco

metálico, o elemento fundamental

do conjunto.

O livro recheado de desenhos, figu-

ras e fotografias demonstra tanto a

história como a evolução da Ponte

Maria Pia, dando também uma pro-

posta para a recuperação da mesma.

antónio vasconcelos, horácio da

Maia e costa, José Ferreira queiroz,

José lopes cordeiro, José andrade

Gil, Manuel Maria Moreira, pedro

Ramalho, Rosa de sousa Gomes.

Preço: 25,00 € (Iva Incluído)

MEMóRIAS CINCO VIVÊNCIAS

DE ENGENHARIA 

Homenagem, a Joaquim Sampaio,

«poucos como ele, terão marcado

tantas gerações de Engenheiros

civis … foi um professor dedicado

ao ensino e à procura incessante do

conhecimento …», a Barreiros Mar-

tins, «o seu exemplo será invocado

pelos que foram seus contemporâ-

neos, apontando-o como paradigma

de referência por onde se orientarão

os vindouros…» a Augusto Farinas

de Almeida, «…engenheiro de

minas, professor dos mais ilustres

da FEUP, docente de méritos bem

reconhecidos… investigador na área

do que então se chamava «Pressão

dos Terrenos», criador dos concei-

tos, inovadores para a altura, de

«pressão sensível» e «expansão dos

terrenos»…», a Alberto de Morais

Cerveira «… papel  extremamente

relevante que desempenhou na sua

qualidade de Professor Universitário

e Cientista, docente do Curso de

Engenharia de Minas da FEUP …

projectos com elevada expressão,

obras-primas de sapiência e racio-

nalidade que marcaram a arte de

minas na segunda metade do

século XX …», e a Corrêa de Barros

«…figura ímpar da Engenharia e da

Cultura Portuguesa do Século XX…».

vários 

Preço: 5.00 € (Iva Incluído)
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EM MEMóRIA
DO ENGENHEIRO
GUILHERME RICCA GONÇALVES

Faleceu no passado dia 30 de Junho o colega Guilherme Ricca Gonçalves, Engenheiro de Minas,

membro sénior nº 1949 da Ordem dos Engenheiros. Natural do porto, onde nasceu a 11 de Outubro

de 1918, Guilherme Ricca era o segundo mais novo de seis irmãos, filhos de albino Gonçalves e Ernes-

tina Ricca. O pai era sócio e gerente da empresa “a Moderna” com a actividade de serração de madei-

ras e também fabrico e reparação de motores eléctricos. prematuramente órfão de pai aos 11 anos e

de mãe aos 16 anos, é obrigado a começar a trabalhar muito cedo, dando aulas particulares. No seu

ano de conclusão do curso dos liceus, foi o melhor aluno da cidade do porto, o que lhe valeu uma

bolsa que lhe permitiu continuar os estudos universitários, de outro modo comprometidos. concluiu

o curso de Engenharia de Minas na Faculdade de Engenharia da universidade do porto no ano lectivo

de 1942/43, profissão que nunca chegou a exercer, fundamentalmente devido à criação da EFacEc

em 1948. Iniciou a sua actividade profissional como docente na Faculdade de ciências da universi-

dade do porto em 1944, nas cadeiras e cursos anexos de desenho (desenho Geral, desenho com-

plementar e Geometria descritiva). Nos anos setenta, com a passagem dos chamados preparatórios

de engenharia para a FEup, passa a integrar o corpo docente desta Escola, em que se manteve até

1988, ano da sua Jubilação. Em 1992 publica um excelente Manual de Geometria descritiva – Método

de Monge, edição da Fundação calouste Gulbenkian e integrado na colecção Manuais universitários.

Esta obra de referência foi alvo de novas edições em 2000, 2006 e 2009.

Foi um dos fundadores da EFacEc, em 12 de agosto de 1948, juntamente com o seu irmão antónio

Ricca Gonçalves e com os engenheiros Mário botelho de sousa e abeilard Ferreira de castro. a fundação

da EFacEc nasce de uma empresa já existente desde 1905, “a Electro-Moderna”, pequeno fabricante

de motores eléctricos, dirigida por seu irmão e contou ainda com a participação da acEc (ateliers de

constructions Electriques de charleroi) e da cuF(companhia união Fabril).

Manteve-se na empresa durante quase seis décadas, até 2007, tendo sido sempre um impulsio-

nador da capacidade técnica dos colaboradores, da qualidade industrial das unidades fabris que a

empresa ia construindo e da aposta na exportação. Orgulhava-se da capacidade de Engenharia exis-

tente em portugal e acreditou sempre que a melhor aposta era o capital humano, razão pela qual a

EFacEc foi pioneira nas condições de trabalho e de apoio social e escolar que proporcionou aos largos

milhares de colaboradores que a integraram ao longo dos anos.

Recebeu o pin de ouro da Ordem dos Engenheiros em 2005.

portuense de gema, muito prezava a liberdade e a autonomia da sua cidade e sempre foi um

adepto incondicional do maior clube da cidade, com presença assídua no estádio.

preparava-se para celebrar as bodas de ouro com a esposa Júlia Maria. deixa dois filhos e cinco

netos.
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