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EDITORIAL

Fernando de Almeida Santos

António Machado e Moura

António Matos de Almeida

Pedro Castro Alves

RECONHECIMENTO E MÉRITO
DOS ENGENHEIROS
PORTUGUESES

Fernando de Almeida
Santos
Presidente do Conselho
Diretivo da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros

Ricardo Machado

Vitor Correia

Alexandrina Meneses

Caros membros e caros leitores,
Voltando a um tema que nos é caro, que é o prestígio da engenharia e dos engenheiros portugueses, realçamos o facto de que cada vez mais esta intervenção é realizada além fronteiras. A engenharia é global e o
engenheiro português (nascido em Portugal ou formado em escolas superiores portuguesas) é no seu exercício
profissional um engenheiro de âmbito global. O conhecimento e a aplicação de conceitos de engenharia não
tem fronteiras e a engenharia nacional está absolutamente preparada para esse facto.
A engenharia portuguesa é prestigiada. A história de Portugal é feita de “suportes” de engenharia, seja nas
conquistas, descobrimentos ou património construído e legado pelo mundo.
A engenharia portuguesa é bem vista além fronteiras e o engenheiro português tem muita facilidade de
adaptação ao exterior. Essa mais valia competitiva, quer humana quer técnica, já evidente no presente, leva a
que não haja duvidas das capacidades dos engenheiros portugueses num mundo dito global. Tudo tem a ver
com as bases e com o grau de exigência que Portugal tem assegurado ao longo dos anos. Os portugueses que
trabalham além fronteiras têm uma muito boa capacidade de afirmação no “mundo” desenvolvido, pois esse
encontra-se em paridade com Portugal, e têm também um ascendente técnico natural em muitos países cujo
desenvolvimento está aquém do nosso. Neste último caso, nem sempre esse ascendente técnico é totalmente
aproveitado pelos engenheiros portugueses ou pelos países de acolhimento por razões de reconhecimentos
internos para o exercício profissional. Resistências desnecessárias que só prejudicam os países que as impõem.
Seja como for, a tendência do exercício da profissão de engenheiro é global e o mercado de trabalho atualmente é lato. Isto é: é onde se encontrar trabalho digno! Atualmente há engenheiros portugueses a exercer a
sua atividade nos 5 continentes.
É também por este facto que a internacionalização não deve nem pode afectar os engenheiros portugueses.
Este está seguramente preparado para todos esses desafios e infelizmente há que reconhecer que trabalho
“para toda a vida” ou “à porta de casa” já lá vai...
No mundo global, ficar parado ou na expectativa, é perder!
É portanto uma obrigação da Ordem dos Engenheiros promover o reconhecimento e mérito dos engenheiros
portugueses pela coragem que têm tido na procura e na decisão de encontrarem soluções onde estas existam. Até
neste ponto fulcral o engenheiro português se tem destacado, pois já percebeu, em muitos casos, qual a solução.
Contrariamente a muitas opiniões, pensamos sinceramente que esta necessidade é um fenómeno de desenvolvimento. Justifica-se esta afirmação pelo facto de que quando até há poucos anos Portugal necessitava de importar
engenheiros, as razões dessa necessidade baseavam-se em pressupostos de quantidade e não de qualidade. Atualmente, ao internacionalizar-mos os engenheiros portugueses, deparamo-nos que os pressupostos são os da necessidades de “qualidade”, pois essa internacionalização significa “mais valias” para o país de acolhimento.
Cabe no entanto à Ordem dos Engenheiros, devidamente apoiada pelo Governo de Portugal, criar condições
para que o exercício da profissão de engenheiro seja desprovido de resistências locais. Essa é uma das grandes
estratégias para este novo mandato (2013-2016): consolidar e aprofundar as relações internacionais da Ordem
dos Engenheiros.
O prestígio dos engenheiros faz-se através do seu reconhecimento profissional. Também neste sentido a
Ordem dos Engenheiros tem vindo a preparar um processo que se consubstanciará no reconhecimento dos
seus profissionais, não só pela sua habilitação académica, mas também pelas suas qualificações profissionais,
experiência e formação continua, e mesmo pelo contributo dado à engenharia, seja no ensino, em atos de
gestão ou governação, ou mesmo socialmente. Defenderemos sempre que o prestígio dos engenheiros se faz
pela diferenciação da “competência” e não pela ostentação do “titulo”.
Nesta época em que as oportunidades no nosso país escasseiam, é motivo de orgulho verificar que os engenheiros portugueses sabem levar bem longe o nome de Portugal.
Boa leitura.
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GRU P O DE TRA BA LH O J OVE N S E N G EN H EIR O S

OS JOVENS E A ENGENHARIA

Miguel Guimarães
Engenheiro Eletrotécnico
Grupo de Trabalho dos
Jovens Engenheiros

Os últimos anos têm sido particularmente exigentes para a sociedade portuguesa e os engenheiros
portugueses têm sofrido um grande impacto desta conjuntura. A procura de novos desafios profissionais além fronteiras, desde os mais jovens aos mais experientes, é uma consequência desta conjuntura, que obriga as empresas ligadas à engenharia a otimizar ainda mais os seus processos de negócio
e a procurarem novos mercados.
Os engenheiros pelas características das suas funções têm um papel essencial na busca de uma
economia mais sustentável do ponto de vista económico e ambiental. O papel central que desempenham nas organizações leva a que o engenheiro evolua ao longo da sua carreira para funções que o
obriguem a conciliar os conhecimentos técnicos de engenharia com a gestão, obrigando-o a ser um
profissional multifacetado.
O ritmo exponencial de crescimento do conhecimento atual faz com que a informação técnica produzida duplique todos os anos e que a tecnologia necessite de poucos anos para se tornar obsoleta.
Estes factos levam a que a necessidade de atualização do conhecimento por parte dos profissionais
de engenharia seja essencial para o desempenho das suas funções, tendo neste ponto a Ordem dos
Engenheiros desempenhado um papel importante na disponibilização de várias opções de formação
para os seus membros.
Os jovens são por norma os que mais facilmente se adaptam a estas alterações, sendo o seu contributo muito importante para a contínua adaptação da Ordem dos Engenheiros a uma realidade em
constante mutação. Contudo estes são também afetados pelo contexto económico-social atual, dada
a sua curta experiência e menor conhecimento do mercado profissional comparado com os restantes
profissionais.
Neste sentido, é importante compreender melhor as necessidades dos jovens engenheiros, promover ações que os auxiliem na fase inicial da sua carreira e incentivem a uma participação mais
ativa dos jovens na sua ordem profissional.
O futuro reserva vários desafios que podemos juntos transformar em oportunidades, reforçando o
valor e importância da engenharia portuguesa na sociedade e ajudar as nossas empresas e o nosso
país a superar o momento atual e a preparar hoje um futuro melhor.
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NOTÍCIAS
4.º ENCONTRO
DO CONSELHO DAS
ASSOCIAÇÕES
DE ENGENHARIA CIVIL
DOS PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA
E CASTELHANA
A iniciativa, levada a cabo pela
Ordem dos Engenheiros, pretende
centrar a discussão nas problemáticas que afetam a Engenharia Civil
enquanto recurso estratégico indispensável para satisfazer as necessidades básicas das populações,
garantindo condições de segurança
e desenvolvimento. Braga é a cidade
escolhida para a realização deste
encontro, nos dias 13 e 14 de
março.

ASSEMBLEIA REGIONAL
ORDINÁRIA
Nos termos do n.º 5 do art. 30.º do
Estatuto da Ordem dos Engenheiros
realiza-se no próximo dia 20 de
março de 2013 (quarta-feira),
pelas 18.00 horas, a Assembleia
Regional a reunir ordinariamente
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1 – Apreciar e votar o Relatório e
Contas do Conselho Diretivo e o
parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício de 2012 (alínea b, ponto 2, do art. 30.º do
Estatuto).
2 – Apreciar e deliberar sobre o
Plano de Atividades para o ano
de 2013 e o orçamento anual
proposto pelo Conselho Diretivo
para 2013 (alínea c, ponto 2, do
art. 30.º do Estatuto).
3 – Informar a Assembleia sobre a
posição da Ordem dos Engenheiros face ao novo regime jurídico de criação, organização e
funcionamento das Associações
Públicas Profissionais – Lei n.º
2/2013.
Não havendo quórum à hora acima
designada, a Assembleia reunirá 30
minutos mais tarde, em segunda
convocatória, qualquer que seja o
número de Membros presentes.
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RESULTADOS DAS ELEIÇÕES
NA REGIÃO NORTE PARA
O TRIÉNIO 2013-2016
Fernando de Almeida Santos foi reeleito Presidente do Conselho Diretivo
da Região Norte da OE para os próximos três anos. O atual presidente
liderou a única lista que se apresentou a sufrágio ao órgão regional
norte da OE, tendo sido eleito com
789 votos.
O Conselho Diretivo será assim composto por Fernando de Almeida
Santos como Presidente, Pedro
Alves como Vice-presidente, Carlos
Neves como Secretário e Pedro
Mêda como Tesoureiro.
Na Delegação Distrital de Braga,
único local onde se apresentaram a
sufrágio duas listas candidatas, a
lista vencedora das eleições foi a
lista RA liderada por Rosa Vaz da
Costa, tendo atingido um total de
121 votos, contra os 45 alcançados
pela Lista RB, encabeçada por Manuela Salgado.
Nas restantes delegações foi admitida a Eleições uma única lista,
tendo sido eleito como delegado da
delegação distrital de Bragança, António Fernandes Afonso; Trindade
Moreira como delegado da distrital
de Vila Real; e Vitor Lopes Lima em
Viana do Castelo.
Conheça os resultados no site da
Região Norte.

4.º CONGRESSO
IBERO-AMERICANO DE
ENGENHARIA CIVIL
A Ordem dos Engenheiros, como entidade que preside ao “Conselho das
Associações de Engenheiros de Países
de Língua Portuguesa e Castelhana” é
responsável pela organização do “4.º
Congresso Ibero-Americano de Engenharia Civil” que decorre no Porto,
Palácio da Bolsa, a 15 de março de
2013, com o tema “A Engenharia na
liderança do desenvolvimento”.
O objetivo deste Congresso foi o de
poder trocar experiências face aos
novos desafios da profissão e abordá-los de maneira coordenada. No
atual contexto mundial da globalização, onde a nossa profissão é a
chave para propiciar as melhores
condições de vida à população, é
cada vez mais necessário tratar em
conjunto as questões internacionais,
nomeadamente ao nível dos países
de língua oficial portuguesa e castelhana.
Esta iniciativa teve as suas duas primeiras edições no México e a terceira em 2011, em Curitiba (Brasil)
já sob alçada do “Conselho” que
conta na atualidade com representantes de 25 países dos 31 Estados
que falam Português ou Castelhano.

OE ASSINA PROTOCOLO
COM UMINHO E UTAD
O Presidente da Região Norte da
OE, Fernando de Almeida Santos, o
Bastonário da OE, Carlos Matias
Ramos, o Reitor da Universidade do
Minho, António Cunha, e o Presidente da Escola de Engenharia,
Paulo Pereira, assinaram a 22 de
movembro um protocolo de cooperação. A ação foi repetida com a
Universidade de Trás-Os-Montes e
Alto Douro e o seu Reitor, Carlos
Sequeira, a 23 de Novembro.
Esta parceria que já tinha sido feita
com a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, estabelece
a cooperação institucional entre as
duas entidades e pretende fortalecer o ensino superior e a ordem
contribuindo para uma "adequação dos cursos às necessidades do
mercado".

PROTOCOLO DE
COLABORAÇÃO COM O
BANCO ESPIRITO SANTO
COM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA MEMBROS DA OERN
O Presidente do Conselho Diretivo da
Região Norte da OE, Eng.º Fernando
de Almeida Santos, e a Dr.ª Telma
Carneiro, em representação do Diretor do BES, Dr. Mário Gouveia, assinaram a 20 de dezembro, na sede
regional, um protocolo de colaboração institucional que visa a criação de
valor para as duas instituições, através da disponibilização e acesso a
serviços bancários distintos.
São beneficiários deste protocolo os
Engenheiros Membros da Ordem
dos Engenheiros Região Norte.
Na abertura de uma conta no BES
ou no caso de já ser cliente BES, o
BES disponibiliza aos membros da
Ordem dos Engenheiros Região
Norte o acesso à Micro Poupança
BES, a qual permite poupar através
do arredondamento do valor dos
pagamentos realizados na sua conta
à ordem. Ao subscrever a Micro
Poupança o cliente decide o valor do
arredondamento (1, 2 5 ou €10),
revertendo esse valor para uma
Conta Poupança à sua escolha.
Ao domiciliar o seu salário ou ao
domiciliar o débito directo de 2 des-

pesas domésticas (pagamento da
água, luz, gás, telefone, telemóvel,
internet e televisão por cabo), o
BES iguala o valor das suas micro
poupanças, feitas através da utilização dos seus cartões de débito (a
partir da data de adesão), oferta
exclusiva para clientes BES 360º,
com o limite de €120 no ano de
2013 e €120 no ano de 2014.
Desta forma, os clientes do BES

que adiram à Micro Poupança BES
podem receber, durante dois anos,
um valor equivalente ao custo da
quota da Ordem dos Engenheiros
Região Norte. Campanha válida para
adesões efetuadas entre 01.01.2013
e 01.12.2014. O período de contagem dos arredondamentos é mensal e válido de 01.01.2013 até
31.12.2014, contando a partir da
data de adesão.
Outras condições e esclarecimentos
bes.protocolos.360@bes.pt

OERN ASSINA PROTOCOLO
DE COLABORAÇÃO
COM A CÂMARA MUNICIPAL
DE CAMINHA
O vice-presidente da Região Norte,
Eng.º António Machado e Moura e o
vice-presidente da Câmara Municipal de Caminha, Prof. Flamiano
Gonçalves Martins, assinaram no dia
05 de março um protocolo de colaboração institucional.
O protocolo estabelecido visa o desenvolvimento de um Projeto de Iluminação Pública Eficiente e a
Requalificação da Iluminação Funcional e Arquitectural, na área do
Centro Histórico de Caminha, enquadrados pelo objetivo da Eficiência
Energética na Iluminação Pública e
elaboração, pelos municípios, de Planos Diretores de Iluminação Pública.
O Projeto será desenvolvido no âmbito
da componente prática de um curso
a levar a efeito pela OERN, sobre esta
temática, sob a responsabilidade e
coordenação dos respectivos orientadores, envolvendo a contribuição do
grupo de trabalho constituído e, em
particular a de um conjunto de jovens
engenheiros, constituindo uma iniciativa piloto também na área da valorização profissional.
No final, o dossier de projeto será formalmente entregue ao município, em
condições que permitam promover a
sua subsequente concretização.
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NOTÍCIAS
CIJE’2012 RECEBE
PRÉMIO DO CIDADÃO
EUROPEU 2012
O 1.º Congresso Ibérico de Jovens
Engenheiros (CIJE’2012) recebeu a
07 e 08 de novembro, em Bruxelas,
o Prémio do Cidadão Europeu 2012,
atribuído pelo Parlamento Europeu.
O Prémio foi entregue ao Bastonário
da Ordem dos Engenheiros, Carlos
Matias Ramos, e ao Presidente da
Comissão Executiva do CIJE’2012,
Bento Aires, numa cerimónia que
reuniu os 37 laureados a nível europeu. Em outubro foi também realizada uma cerimónia pública de
entrega do Prémio em Portugal.
O CIJE'12 decorreu em Braga em
maio de 2012 e teve como objetivo
promover a participação dos jovens
em todos os domínios da vida profissional e reforçar as relações entre os
jovens engenheiros e a sociedade.

8

INFO 29

BIBLIOTECA DA FEUP
COM ALA DEDICADA À OE

OERN DISTINGUIDA PELA
COMISSÃO EUROPEIA

A OERN encontra-se a preparar a
passagem da sua Biblioteca para a
Biblioteca da FEUP, onde será
criada uma ala dedicada à Ordem
dos Engenheiros. Com esta iniciativa pretende-se facilitar e favorecer
o melhor acesso dos membros e
todos os interessados ao espólio
existente.

A Ordem dos Engenheiros
– Região Norte, com "O Edifício Sede
da OERN" foi distinguido pela
Comissão Europeia como parceiro no
Programa Europeu GREENBUILDING

DIA DA FEUP
DELEGAÇÃO DE BRAGA DA
OE APRESENTA MANUAL DE
REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS
ANTIGOS
A delegação de Braga da OE Região
Norte promoveu a 19 de fevereiro,
na Capela de S. Crispim em Guimarães, uma sessão de apresentação
do "Manual de Apoio ao Projecto de
Reabilitação de Edifícios Antigos”,
lançado em maio de 2012 por esta
Região.
A Delegada Distrital de Braga, Eng.ª
Rosa Maria Costa, fez a abertura da
sessão, ao qual se seguiram as intervenções da Arq.ta Alexandra
Gesta, responsável pelo projeto de
recuperação do centro histórico de
Guimarães; da Professora Manuela
Almeida, Universidade do Minho, do
Professor Paulo Pereira, Presidente
da Escola de Engenharia da UMINHO
e do Professor Vasco Peixoto de Freitas, coordenador da publicação.
No final da sessão foram vendidos,
ao preço especial de lançamento, alguns exemplares do livro.

O vice-presidente da Região Norte,
Eng.º António Machado e Moura participou nas comemorações do Dia da
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), que decorreu
no passado dia 16 de janeiro, onde
recebeu o prémio de reconhecimento
pedagógico enquanto docente do
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores.
As comemorações deste dia iniciaram
com a Inauguração da Exposição da
Oficina de Pintura, e da Sala de Conselho e Galeria de Retratos de Presidentes/Diretores da FEUP. Seguiu-se
a cerimónia protocolar onde foram
reconhecidos os membros da comunidade académica que mais se distinguiram no último ano, homenageados
os aposentados e jubilados, assim
como os parceiros empresariais com
quem a FEUP tem mantido relações
profissionais ao nível da formação,
investigação, desenvolvimento e inovação.

O European GreenBuilding Programme premeia os Parceiros Green
Building que se tenham distinguido
como notáveis e exemplares ao nível
das poupanças energéticas.
O GreenBuilding é um programa da
Comissão Europeia que pretende
incentivar o investimento em projetos
de eficiência energética e de integração de energias renováveis em edifícios não residenciais, implementando
projetos dos quais resultem economias de energia significativas e redução das emissões de CO2 no seu parque de edifícios.

DIA NACIONAL DO
ENGENHEIRO 2012
As celebrações do Dia Nacional do
Engenheiro 2012 decorreram a 24 de
novembro de 2012, em Vila Nova de
Gaia, coincidindo este ano com a
data exata de constituição desta
Associação Profissional, que cumpriu
o seu 76º aniversário.
O Dia Nacional ficou marcado pela
atribuição da insígnia de Membro
Honorário da Ordem dos Engenheiros
ao Dr. Durão Barroso, pelo seu exercício na liderança da Comissão Europeia, que tem permitido, através dos
fundos estruturais atribuídos a Portugal, desenvolver um trabalho importante para o país em vastos domínios
da Engenharia.

Na sua intervenção sobre “ A Europa
e a Engenharia, o Presidente da
Comissão Europeia agradeceu a distinção e referiu que "a Engenharia
portuguesa é reconhecida na Europa
e no Mundo", indicando que a solução para os problemas do nosso país
está em larga medida na capacidade
de ensino, investigação e inovação. “
A Europa tem capacidades, saberes
para ultrapassar as dificuldades”,
acrescentou.

nhando a importância do futuro de
um país com uma Engenharia de
qualidade.
Neste dia foi assinado um Protocolo
de Reconhecimento de Qualificações
entre Engenheiros Agrónomos de Portugal e Espanha, pelo Bastonário da
OE e o Presidente do Conselho Geral
dos Colégios de Engenheiros Agrónomos de Espanha, Baldomero Garcia
del Rio. Este acordo foi um passo para
o reconhecimento total das especialiDurão Barroso destacou a importância de apostar nas áreas da inovação,
conhecimento, tecnologia, nomeadamente como forma de “reindustrializar a Europa” e defendeu o investimento porque sem ele não pode
haver criação de riqueza e emprego.
O Presidente da Região Norte, Fernando de Almeida Santos, agradeceu
a especial presença de Durão Barroso e a sua outorga de membro
honorário da OE enquanto promotor
da engenharia e do seu país em prol
do bem comum.
No seu discurso incidiu sobre a atual
conjuntura nacional indicando que
estamos numa época em que o
Engenheiro parece um profissional de
pouco valor, onde destacou alguns
fatores que têm contribuído para esse
desprestígio: o excesso de oferta de
cursos de engenharia; o afastamento
dos engenheiros da cadeia de valor e
das decisões ou intervenções públicas. “A engenharia faz parte da sociedade e é um contributo essencial ao
desenvolvimento” salientou, vincando
que a mais valia do engenheiro está
“na sua diferenciação, na sua capacidade de superação e de assegurar
a melhoria contínua”.

Destacou o trabalho desenvolvido na
Região Norte da OE: a ligação às Universidades e aos estudantes de engenharia, aos Jovens Engenheiros com a
criação de um Grupo de Trabalho e a
realização do 1º Congresso Ibérico de
Jovens Engenheiros; o apoio a engenheiros em dificuldades através de
isenção de quotas; as publicações e
formações com descontos ou a custo
zero para engenheiros desempregados e jovens engenheiros; e o contributo regional ao processo nacional de
reconhecimento de competências
profissionais, novo RAQ, novo Regulamento de Estágios, revisão dos Estatutos. internacionalização da engenharia
portuguesa e respetivos acordos.
Nesse sentido afirmou que cabe ao
Estado fomentar dinâmicas para promover a internacionalização da engenharia portuguesa e torna-la um bem
exportável com contributo para o PIB
nacional.
O Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos, considerou a presença de Durão Barroso
"uma prova da grande estima pela
Engenharia portuguesa" e reconheceu o empenho da Região Norte na
realização deste dia nacional, subli-

dades de engenharia entre os dois
países, referiu o responsável castelhano. O Bastonário da OE salientou
ainda o esforço feito pela Região Norte
da OE pelos trabalhos desenvolvidos
para a assinatura deste protocolo.

A sessão solene incluiu ainda a
apresentação de um filme institucional da OE e a conferência “Vinho do
Porto-Uma história de 500 anos em
permanente inovação” por David
Guimaraens, enólogo. Foram ainda
homenageados os membros com
mais de 50 anos de inscrição na OE,
os Membros Conselheiros e novos
Engenheiros Especialistas, e premiados os Melhores Estágios de Admissão à OE em cada uma das Especialidades de Engenharia.
Destaque para a atribuição da Medalha de mérito da Cidade de Vila Nova
de Gaia à OE, pelo Presidente da
Câmara Municipal, Dr. Luís Filipe
Menezes.
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COLÉGIO DE ENGENHARIA
GEOGRÁFICA DA REGIÃO
NORTE PROMOVE SESSÃO
DEDICADA À TECNOLOGIA
VANT
O Colégio de Engenharia Geográfica
da Região Norte promoveu, no passado dia 05 de dezembro, nas instalações da Região Norte, uma sessão dedicada à “Utilização de
Veículos Aéreos Não Tripulados
(VANT) para produção de cartografia de baixo custo”.

ENCONTRO NACIONAL DO
COLÉGIO DE GEOGRÁFICA
O XVIII Encontro Nacional de Engenharia Geográfica (XVIII ENEG) da
Ordem dos Engenheiros (OE) decorreu a 17 de novembro de 2012 no
auditório da sede da OE Região Norte.
A sessão iniciou-se com a intervenção
do Presidente do Conselho Diretivo da
Região Norte, Fernando de Almeida
Santos, o qual destacou a participação ativa do Colégio de Engenharia
Geográfica, em particular o da Região
Norte, com atividades com grandes
afluências.
Seguiu-se a apresentação das atividades do Colégio Nacional de Engenharia Geográfica pela Presidente do
Colégio, Manuela Vasconcelos, e dos
Coordenadores dos Colégios Regionais que apresentaram o trabalho
desenvolvido ao longo do ano e projetos futuros para a especialidade.
Antes do intervalo João Casaca,
membro Conselheiro do Colégio de
Geográfica, fez uma retrospetiva histórica sobre o exercício da profissão
de Engenheiro Geógrafo.
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Na assembleia magna foi debatida a
alteração aos critérios de admissão
do Regulamento de Admissão e Qualificação (RAQ) para a Engenharia
Geográfica provenientes das Universidades de Coimbra e Porto, bem
como do RAQ em geral, com as intervenções dos representantes da especialidade de Engenharia Geográfica
no Conselho de Admissão e Qualificação da OE, João Catalão e José
Alberto Gonçalves.
Dinis Fonseca, distinguido com o
Prémio “Melhor Estágio Profissional” apresentou ainda o seu trabalho “Estudo da metodologia para
conversão de sistemas de coordenadas usados em Portugal”.
Os Engenheiros Maria João Rodrigues e Gustavo Palma mostraram as
suas participações na Assembleia
Geral da FIG e no primeiro Congresso Fig Young Surveyor.
Além dos temas apresentados
foram também debatidas estratégias sobre a intervenção do CNEG
no futuro. O dia terminou com um
cruzeiro no Douro e uma visita às
caves do Vinho do Porto.

A sessão, moderada por José Alberto
Gonçalves, OE/FCUP, contou com a
presença de cerca de 100 participantes, que puderam assistir à apresentação de diferentes trabalhos, conhecer os desenvolvimentos na área e
adquirir novos conhecimentos.
As intervenções estiveram a cargo
de João Tasso de Sousa, FEUP, que
apresentou o programa PITVANT de
I&; de Renato Henriques, Universidade do Minho, com as vantagens,
desvantagens e exemplos de aplicação de algumas técnicas de fotogrametria de curta distância; de Nelson Pires, FCUP com o tema VANT
de Código Aberto: Estudos fotogramétricos preliminares realizados

com o Arducopter Hexa; e Jorge
Tavares, EUROCAE WG93 C3
FocusGroup Leader, sobre Sistemas Aéreos Pilotados, indicando a
legislação existente na área e trabalhos futuros.
Um Veículo Aéreo Não Tripulado
(VANT), também conhecido como
UAV (Unmanned Aerial Vehicle), é
todo e qualquer tipo de aeronave
que não necessita de piloto para
ser dirigido. O voo é controlado
automaticamente por computadores a bordo do avião, por navega-

dor de controlo remoto ou ainda
por um piloto localizado em terra
ou noutro veículo. Existem VANTs
de inúmeras formas, tamanhos,
configurações e características,
com utilizações na deteção remota,
vigilância aérea, exploração mineral, transportes, investigação científica, na fotogrametria e cartografia, entre outras.

2AS JORNADAS
DA MOBILIDADE ELÉTRICA

ENGENHARIA E ECONOMIA
SOCIAL EM PORTUGAL

As 2as Jornadas de Mobilidade Elétrica
organizadas pelo Conselho Regional
do Colégio de Engenharia Mecânica
da Ordem dos Engenheiros Região
Norte (OERN), com a colaboração do
Instituto Superior de Engenharia do
Porto (ISEP), decorreram no passado
dia 16 de janeiro, no ISEP.
Na sessão de abertura esteve presente o representante do Colégio de
Engenharia Mecânica da Região
Norte, Carlos Neves, o vice-presidente do ISEP, Barros de Oliveira, e
o presidente da comissão organizadora, Luís Durão.

“A Economia Social em Portugal, os
Engenheiros e o desafio da Responsabilidade Social – Que Engenheiros
dão a cara? Quem se preocupa?” foi
o tema da sessão, que decorreu a
19 de dezembro, na sede da
Ordem dos Engenheiros Região
Norte.
A sessão proferida pelo Dr. António
Amorim Martins e a Drª Inês Cardoso, contou com a participação do
presidente da Região Norte, Eng.º
Fernando de Almeida Santos, na
abertura.
Nas intervenções foi abordado o conceito de Responsabilidade Social, os
valores de Ética, Solidariedade e
Sustentabilidade, dando lugar a
períodos de discussão e reflexão
sobre o papel dos engenheiros e da
Ordem no desenvolvimento da Responsabilidade Social.

Seguiram-se as comunicações relacionadas com o presente e futuro da
Mobilidade Elétrica. A primeira intervenção esteve a cargo de Henrique
Mendes, do IMTT, sobre a legislação
existente e requisitos a desenvolver.
Houve uma forte componente de
apresentações dedicadas aos estudos e desenvolvimentos que estão a
ser feitos e projetos em curso. Bernardo Ribeiro, da CEIIA, apresentou

o MOBI.CAR; João Manuel Oliveira
mostrou o VECCO e na categoria de
transportes públicos, José Costa da

Salvador Caetano deu a conhecer o
Caetano Bus.
O desmantelamento de veículos em
fim de vida foi analisado por Quitéria

Antão da APOGER, que apresentou
o Centro de Investigação Europeu
de Reciclagem com projetos de
Pesquisa e Inovação para a Reciclagem.
O evento contou também com uma
mesa redonda, moderada por Luís
Durão, onde foram abordados os
temas mais controversos, como a
acessibilidade a estes veículos; a
autonomia dos automóveis e a gestão da rede elétrica.
A tarde foi dedicada a uma mostra
de viaturas onde os participantes
tiveram a oportunidade de experimentar carros como o Peugeot
Ion; Porsche Cayenne Hybrid;
Porsche Panamera Hybrid; Smart
ed (3ª geração); Smart electric
bike; Mercedes Classe E 300 BlueTEC Hybrid; Renault Twizy;
Renault Fluence ZE; Little Four;
Opel Ampera; Nissan Leaf; Honda
Jazz; Honda Insight;Toyota Yaris
Hybrid.
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REGIÃO NORTE
APROXIMA-SE
DOS ESTUDANTES
DE ENGENHARIA
A ligação às universidades e a aproximação aos estudantes de engenharia é uma das principais linhas
de atuação da OE. Com o objetivo
de divulgar e promover a Ordem
dos Engenheiros junto do público
universitário a OERN tem marcado
presença nas principais escolas e
feiras de engenharia da região.
A FEUP, no Feup First Job, a Feira
Internacional de Emprego e Empreendedorismo em Braga, e os dias da OE
na UMINHO, na UTAD e a visita à
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (FCUP) foram alguns
dos locais onde o stand da Região
Norte esteve presente. Aqui foi possível esclarecer dúvidas relacionadas
com a OE, nomeadamente avaliação/acreditação de cursos, e os procedimentos de admissão, assim

como efetuar inscrição como membro estudante.
Nos dias da OE na UMINHO e na
UTAD foi dada a oportunidade aos
estudantes de assistir a intervenções
relacionadas com os novos desafios
da engenharia e o ensino e profissão
de engenheiro. Foi também assinado
um protocolo que estabelece a cooperação institucional entre as duas entidades e pretende fortalecer o ensino
superior e a ordem contribuindo para
uma "adequação dos cursos às
necessidades do mercado".
Na visita à FCUP além das intervenções do Presidente da OERN, Fernando de Almeida Santos, da Coordenadora do Colégio de Engenharia
Geográfica da RN, Alexandrina Meneses e do Coordenador do Colégio de
Engenharia Agronómica da RN, Vitor
Correia, como exemplo de integração
na vida profissional esteve Cátia Esteves da empresa InterPortugal, que
apresentou alguns casos de sucesso
de estudantes que saíram da FCUP.

12. º CONGRESSO DA
EUROPEAN ASSOCIATION
OF THERMOLOGY

ENGENHEIRO
PORTUGUÊS NA ISWA
Mário Russo, Vogal do Conselho Disciplinar da Região Norte da Ordem
dos Engenheiros, Docente da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Viana do
Castelo [ESTG-IPVC], Vice-Presidente da Associação Portuguesa de
Engenharia Sanitária e Ambiental
(APESB) e Coordenador do GRAPESB, Grupo de Resíduos da
APESB, é o representante de Portugal na International Solid Waste
Association (ISWA), a maior e mais
importante Associação mundial do
setor dos resíduos, parceira da
União Europeia na área dos resíduos, e da ONU na área dos resíduos e das Alterações Climáticas.
Mário Russo foi nomeado na última
Assembleia Geral da ISWA em Itália,
para o grupo restrito de 6 experts
(UK, Holanda, Argentina, China,
Nova Zelândia e Portugal) para elaborar um documento estratégico
com a visão da ISWA 2020 e o
“Work Plan 2012-2015” da Associação a ser apresentado na próxima
Assembleia Geral a decorrer em
Viena de Áustria.
Fonte: IPVC
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O EAT2012 – 12.º Congresso da
European Association of Thermology
decorreu entre 5 e 8 de setembro de
2012 na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto.
Entre as várias apresentações destacou-se a apresentação do Eng.º
António Cardoso, Termógrafo Nível III
no CATIM – Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica,
sobre uma técnica inovadora de
medição da temperatura em Seres
Humanos isenta de contacto, com
aplicação em Clínica Médica, ou em
Segurança Biológica de Espaços
Abertos ao Público.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
"PORTO SENTIDO"
O livro “Porto Sentido” que conta
com o apoio institucional da Ordem
dos Engenheiros e Ordem dos
Arquitectos, foi apresentado a 24 de
novembro de 2012 no salão Nobre
do Teatro Nacional de São João.
A sessão de apresentação esteve a
cargo de Manuel Tavares, diretor do
Jornal de Notícias e contou com a
participação dos autores do livro, do
vice – presidente do Conselho Diretivo da Região Norte, Eng.º António
Carlos Sepúlveda Machado e
Moura, e da arquiteta Paula Santos,
membro do Conselho Diretivo Regional Norte da Ordem dos Arquitectos.
Da autoria da arquiteta Valeria
Wiendl e do designer gráfico Pedro
Camelo, o livro conta com os testemunhos de diversas individualidades relativo ao que a cidade representa em cada um.

Neste sentido, a Especialização em
Engenharia de Segurança decidiu
organizar, a 20 de novembro, um
painel dedicado à segurança dos
hospitais tendo como objetivos
divulgar as boas práticas implementadas e promover o aprofundamento
dos conhecimentos relacionados
com esta temática.
A sessão iniciou com Vitor Correia,
Vogal do Conselho Diretivo da
Região Norte e José Aidos Rocha,
A sede da Região Norte acolheu no
mês de novembro e dezembro um
conjunto de iniciativas com temas
diversificados.
Porto Linux
Promovido pelo Colégio de Engenharia Informática, decorreu a 10 de
novembro de 2012, sobre o tema da
gestão de dados e do desenvolvimento de aplicações.
Katarzyna Kittel, da equipa de
desenvolvimento de software para a
Web do SAPO, apresentou “How to
un-lame your (relational) database”,
sobre a gestão de dados.
Ao nível da gestão de projetos,
Pedro Torres, Scrum-Master na área
de desenvolvimento de web-sites da
Optimus, com a apresentação Scrumify explicou como esta metodologia e respetivas ferramentas podem

ser usadas para melhorar os resultados do dia-a-dia. O Scrum é um
método de gestão de projetos de
software que procura encontrar o
compromisso de satisfação do
cliente e dos programadores.
Painel: Segurança
Contra Incêndio em Unidades
Hospitalares
Em Portugal nos últimos anos foi
promovido um grande investimento
na construção de novos estabelecimentos, públicos e privados, de
prestação de cuidados de saúde.
Estas unidades hospitalares, pelas
condicionantes de mobilidade e da
capacidade de perceção e reação
dos seus utentes em caso de emergência, apresentam características
particulares no que concerne à sua
conceção e exploração.

Vogal da Comissão Executiva da
Especialização em Engenharia de
Segurança da OE.
Seguiram-se as intervenções de
António Correia, FASE, sobre os
desafios e dificuldades na conceção do Hospital de Fafe; Os Gases
Medicinais nas Unidades Hospitalares - Segurança na Conceção, na
Instalação e na Exploração, de Fernando Pereira, LINDE SOGÁS, Lda;
Vitor Primo, Universidade Lusófona, falou da Implementação das
Medidas de Autoproteção nas Unidades Hospitalares; e a finalizar
João Lourenço, ARS Norte, apresentou as principais questões do
dia-a-dia na Manutenção das Condições de Segurança Contra Incêndio em Unidades Hospitalares. A
moderação da sessão esteve a
cargo de João Lopes Porto.

Workshop: Distorção harmónica na
rede de Distribuição
Foi o tema em análise a 27 de novembro e 04 de dezembro.
A sessão de abertura esteve a cargo
do Vogal do Colégio de Eletrotecnia da
Região Norte, José Manuel Freitas e
contou com intervenções sobre Distorção Harmónica na Rede de Distribuição – Impacto e Soluções, (Pedro
Carreira e Fernando Bastião – EDP
Distribuição); Tecnologia para Compensação Dinâmica de Harmónicos,
Fator de Potência e Desequilíbrios
(Manuel José Fernandes – EFACEC
Engenharia e Sistemas), Distorção
Harmónica e Flutuações na Rede –
Problemas e Soluções (José Vieira
Pereira e Paulo Branco – ABB) Harmónicas – Exemplos e Referências
(Lurdes Sá Pereira – CIRCUTOR).
O Workshop teve a organização do
Conselho Nacional e dos Conselhos
Regionais Norte, Centro e Sul do Colégio de Engenharia Eletrotécnica e da
EDP Distribuição.
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INAUGURAÇÃO DO CENTRO
DE INOVAÇÃO DO UPTEC
O novo Centro de Inovação do
UPTEC-Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto foi
inaugurado a 26 de outubro de
2012. A Região Norte da OE marcou
presença através do seu Presidente
e Vice-presidente.

Neste espaço estão instaladas
empresas nacionais e internacionais
como: Sonae Indústria, Tweasy, Tomorrow Options, ISA e InovRetail, e
será completo pela Associação Rede
Competência em Polímeros, que
conta, entre outras, com a Amorim
& Irmãos, a CIN e a CUF.
As empresas poderão usufruir das
infraestruturas tecnológicas e dos

XAVIER MALCATA ELEITO
PARA ACADEMIA
INTERNACIONAL DE
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ALIMENTAR
Primeiro cidadão português a ser
eleito Fellow da instituição de cúpula
das associações técnico-científicas
mundiais na área de engenharia e
tecnologia alimentar

F. Xavier Malcata, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e exCoordenador do Colégio de
Engenharia Química da Região
Norte da Ordem dos Engenheiros,
foi alvo do mais prestigiado reconhecimento mundial pelos seus
pares, na área de engenharia e tecnologia alimentar.
“A inauguração do Centro de Inovação é mais um passo no processo de
crescimento do UPTEC” salientou
José Novais Barbosa, Presidente do
UPTEC. O Reitor da UP, José Marques dos Santos, afirmou que esta
inauguração é um salto qualitativo
“um esforço de cooperação da universidade com as empresas, de forma a
produzir resultados importantes do
ponto de vista científico e industrial”.
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departamentos de I&D da Universidade do Porto, ideais para desenvolver os seus projetos de inovação,
assim como da proximidade de
recursos humanos altamente qualificados.
Este espaço representa um investimento de 1,6 milhões de euros,
sendo 70% desse valor financiado
pelo Programa Operacional Regional
do Norte 2007-2013 do QREN.

É a primeira vez que um cidadão português recebe tal distinção, o que
realça a qualidade, oportunidade e
utilidade do trabalho académico
desenvolvido no nosso País. Proposto
pelo Prof. Daryl Lund – Presidente da
IAFoST: International Academy of
Food Science and Technology,
apoiado pela entidade oficial nacional
na área (LNEG/INRB, ex-INETI) e
eleito pelos restantes Fellows, F.
Xavier Malcata junta-se assim aos
mais destacados líderes mundiais na
área alimentar, envolvidos em atividades de ensino, investigação e extensão, e com elevada reputação na
liderança em ciência e engenharia
alimentar. Do comunicado emitido
por aquela instituição, é enfatizada “a
excelência internacional, e as abor-

dagens pioneiras e a produtividade
científica ímpar na aplicação dos
princípios de ciência e engenharia
alimentar para a caracterização
exaustiva e a optimização racional de
processos alimentares tradicionais, e
na concepção e desenvolvimento de
novos alimentos”.
A IAFoST é suportada pela IUFoST
– International Union of Food
Science and Technology, que congrega as Associações Nacionais de
65 países como membros, e representa mais de 200000 profissionais
em todo o mundo. A IAFoST tem por
objetivos estatutários promover a
cooperação internacional e a troca
de informação alargada, providenciar educação e formação a cientistas e técnicos alimentares em todo
o mundo, e promover o profissionalismo e a organização intraprofissional estruturada.
Coordenador do Colégio de Engenharia Química da Região Norte
durante 6 anos, F. Xavier Malcata é
atualmente Vogal da Especialização
em Engenharia Alimentar da Ordem
dos Engenheiros – tendo recebido
recentemente o alfinete de prata
pelos seus 25 anos ininterruptos de
filiação na OERN.

4AS JORNADAS
ELETROTÉCNICAS
O Departamento de Engenharia Eletrotécnica do Instituto Superior de
Engenharia da Porto (ISEP) organizou
nos dias 05 e 06 de dezembro de
2012 as 4as Jornadas Eletrotécnicas
de Máquinas e Instalações Elétricas.
A Região Norte da OE esteve representada na sessão de abertura por
José Manuel Freitas, Vogal do Colégio
de Eletrotécnica. João Manuel Simões
da Rocha, Presidente do ISEP, José
António Beleza Carvalho, Diretor do
Departamento de Engenharia Eletrotécnica do ISEP, António Augusto
Sequeira Correia, Vice-Presidente da
Secção Regional Norte da Ordem dos
Engenheiros Técnicos, completaram
as intervenções na abertura.
“Com a realização deste evento será
feita uma reflexão sobre as linhas de
ação futura, quer na atividade profissional dos engenheiros, quer na
sua contribuição para o progresso
económico e social do País, aspeto
particularmente relevante na situação atual”, começou por afirmar o
vogal do Colégio de Eletrotécnica da
OERN, salientando ainda a necessidade do reforço da participação da
Engenharia na procura de soluções
para os problemas emergentes.
No seu discurso abordou ainda a
oferta de cursos de engenharia que
cria o problema de distinguir “quem
é quem” no mercado da engenharia, afirmando que “sempre nos
batemos por um sistema de acreditação que, de forma exigente e rigorosa,
regule a oferta de cursos e que
perante o processo de Bolonha não
ponha em causa os níveis de rigor e
exigência no ensino”. A realidade
atual do exercício da profissão de
electrotécnico, assim como o trabalho
desenvolvido pela OE nestas matérias, também foi tema de análise.

O principal objetivo das jornadas foi
promover a divulgação e discussão
de temas relacionados com as
Máquinas e Instalações Elétricas,
devidamente enquadrados com a
problemática atual das energias
renováveis e a utilização racional de
energia e os veículos elétricos,
envolvendo o ensino, a investigação,
profissionais e empresários do sector eletrotécnico, através da apresentação de comunicações e exposição de equipamentos.
Nestes dois dias foram apresentados trabalhos relacionados com as
temáticas da Investigação/Ensino;
Politica Energética e Energias Renováveis; Máquinas e Veículos Elétricos; Sistemas de Segurança; Mercados de Energia; Gestão e Eficiência
Energética; Automação e Domótica;
Sistemas de Iluminação; Infraestruturas Telecomunicações; Projeto de
Instalações Elétricas.
O exercício da profissão
de engenheiro eletrotécnico;
realidade atual?
O Regulamento de Licenças para instalações Eléctricas aprovado pelo
Decreto-Lei 26852 de 30 de Julho,
remonta a 1936. A este acrescem
cerca de 6 dezenas de “pacotes”
legislativos, cujos conteúdos estão
completamente desactualizados face
à evolução ocorrida na engenharia
eletrotécnica.
“Perante esta situação, atrevo-me a
apontar a tutela que tem o dever de
legislar sobre esta matéria, que com
a sua tradicional inércia, “deixando
correr o marfim” permite, objetivamente, o desrespeito pelas normas
de segurança universalmente aceites, imprescindíveis ao desempenho
seguro das mais variadas instalações elétricas efetuadas”, criticou o
vogal do colégio de eletrotécnica.
Existe outro mecanismo a considerar:

as certificações. O Decreto-Lei 272/92
(e portarias complementares) atribuiu
a uma única entidade o monopólio de
certificação das instalações elétricas:
modelo que teve, numa fase inicial, o
dom de alinhar um conjunto de
ações, que eram da exclusiva responsabilidade do distribuidor público de
energia. Desatualizou-se entretanto.
Não destrinça técnicos dotados de
formação superior dos restantes técnicos: considera que ambos são técnicos responsáveis, ignorando que
sem uma sólida formação técnica e
científica, não há qualidade nos projectos das instalações.
O Colégio de Eletrotécnica da OE
tem debatido esta matéria, criando
um grupo de trabalho que visa o
desenvolvimento de propostas tendentes à revisão legislativa e onde a
principal conclusão assentou na
necessidade das instalações elétricas serem dotadas de segurança.
“Para haver segurança efetiva tem
de haver efetiva fiscalização ao
longo do processo, contrariamente
ao que sucede actualmente, em que
tal controlo é feito num único
momento”, alertou José Manuel
Freitas, esclarecendo que o modelo
de certificação proposto pela OE no
domínio da inspeção e certificação
implica o acompanhamento da execução em obra ao longo de todo o
processo construtivo pelo responsável do projeto, ou em quem este o
delegar, que assegurará o cumprimento do definido no projeto e a

aplicação de materiais certificados e
adequados à instalação em causa.
Este acompanhamento e supervisão
incluem a realização de testes e
ensaios de conformidade. Este
documento atesta maior segurança;
mais controlo; simplificação administrativa e responsabilização.
Em resumo, o processo de licenciamento de obras, com a publicação
do Regime Jurídico da Urbanização
e da Edificação (RJUE) simplificou
procedimentos, diminuiu prazos e
reduziu a intervenção dos órgãos
decisores; em contrapartida aumentou a responsabilidade dos técnicos
nas diversas especialidades. Esta
regra tem, contudo, uma exceção: os
projetos elétricos, execução e certificação das instalações elétricas.
Os engenheiros eletrotécnicos terão
de assumir as suas funções e responsabilidades fora da esfera redutora da panóplia legislativa existente,
obsoleta e inadequada.

“No caso da Ordem dos Engenheiros, a atribuição do título profissional
de Engenheiro e a função estatutária
de regulação assumem-se como Certificação, testemunhando perante a
Sociedade, que os profissionais inscritos na Ordem observam critérios
profissionais e deontológicos rigorosos e consolidados”.
É pois necessário que a legislação
sobre instalações elétricas seja adequada ao patamar exigido pelo
avanço tecnológico e por uma sociedade cada vez mais exigente.
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NOTÍCIAS
OERN NA TOMADA
DE POSSE
DOS CORPOS SOCIAIS
DA ORDEM
DOS FARMACÊUTICOS
A Ordem dos Engenheiros Região
Norte foi convidada para a cerimónia de tomada de Posse dos Corpos
Sociais da Ordem dos Farmacêuticos, que decorreu no passado dia
07 de janeiro.
Pela região norte esteve presente o
vice-presidente, Eng.º António Machado e Moura, numa cerimónia que
contou com a participação do Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos,
representantes de outras ordens profissionais, representantes dos estabelecimentos de ensino superior, membros e outros convidados.
Além da cerimónia protocolar de
assinaturas dos Corpos Sociais eleitos para o triénio 2012/2015, intervieram o presidente cessante da
Mesa da Assembleia da Secção
Regional do Porto, Delfim Santos, o
presidente em final de mandato,
Agostinho Franklim Marques, e
António da Rocha e Costa, presidente eleito.
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de requalificação urbana do Centro
Histórico de Valença. Inicialmente,
as Coroada –desenvolvidas e fabricadas em Portugal pela empresa
Schréder – foram equipadas com
lâmpadas de iodetos metálicos
antes de passarem para a mais
recente tecnologia LED. Perfeitamente integrados na paisagem
urbana, os candeeiros de iluminação pública combinam uma estética
de inspiração tradicional com a tec-

VALENÇA, COM LUMINÁRIA
DE SOUTO MOURA
DISTINGUIDA EM LYON,
NOS PRÉMIOS
AURORALIA 2012
PARA INSTALAÇÕES
DE ILUMINAÇÃO URBANA
SUSTENTÁVEL
Pelo quarto ano consecutivo, o
Prémio Auroralia – organizado em
conjunto pela LUCI e pela Schréder – premiou as melhores iniciativas em termos de iluminação
urbana sustentável.
Entre as 16 candidaturas consideradas válidas (Bogotá, Colômbia;
Bucaramanga, Colômbia; Buin,
Chile; Gante, Bélgica; Guimarães,
Portugal; Heilbronn, Alemanha;
Lavagna, Itália; Leipzig, Alemanha;
Londres, Grã-Bretanha; Los Angeles, Estados-Unidos da América;
Lyon, França; Mar del Plata, Argentina; Reguengos de Monsaraz, Portugal; Soto del Real, Espanha; Taxco
de Alarcón, México; Valença, Portugal e Valladolid, Espanha) pelo Júri
independente composto por representantes da imprensa especializada (Architectural Lighting – USA,
Ciudad Sostenible – Espanha, Ecologik – França, LEDS Magazine USA, Luce e Design – Itália, LUX –
França, Luxemozione – Itália e Paysage Urbain – Bélgica), Valença foi
distinguida com o 2º Prémio Auroralia 2012 numa cerimónia realizada a 7 de dezembro em Lyon no
prestigiante cenário da Festa das
Luzes.
Os critérios aplicados para a distinção de Valença tiveram em conta a
minimização do impacto ambiental
do projeto – nomeadamente quantificado pela redução das emissões

de CO2 – mas também pelo seu
caráter exemplar, a sua inserção no
seio de um plano mais vasto, a sua
pertinência socioeconómica, a sua
originalidade e a sua capacidade de
adaptação às novas tecnologias.
Após um primeiro resultado do
escrutínio, findo o qual Leipzig, Guimarães, Valladolid, Soto del Real,
Lyon e Reguengos de Monsaraz
constavam também nos finalistas, o
júri escolheu atribuir os Prémios a
Gante, Valença e Los Angeles.
Em 2006, o município lançou um
projeto destinado a renovar os espaços públicos no interior da fortaleza.
Uma parte importante do projeto
consistiu em renovar completamente
as instalações de iluminação, cuja
ineficácia prejudicava a segurança,
o comércio, as finanças e a pegada
ecológica do município. As lanternas
antigas cederam lugar às luminárias
Coroada, desenhadas pelo arquiteto
Eduardo Souto de Moura vencedor
do prestigiado prémio Pritzker e
igualmente responsável pelo projeto

nologia moderna que oferece a
Valença uma instalação de iluminação que respeita o património arquitetónico, gerando ao mesmo tempo
poupanças de energia significativas.
Comparativamente com as luminárias anteriores Valença reduziu o seu
consumo de energia em 69% e as
suas emissões de CO2 em mais de
28,5 toneladas por ano.
A cidade de Ghent ganhou o 1º prémio com o projeto “Rational Use of
Energy” lançado em 2005. Através
de um investimento contínuo, mas
ponderado, esta cidade flamenga foi
modernizando gradualmente as
suas infraestruturas para reduzir de
forma contínua as suas necessidades de energia, ao mesmo tempo
que garantiu a utilização de energia
100% proveniente de fontes renováveis.
Finalmente a cidade de Los Angeles
ganhou o 3º prémio com o projeto
“Los Angeles LED Conversion Project”. Em fevereiro de 2009 a cidade
lançou um vasto plano de conversão
de 140.000 luminárias para tecnologia LED, tendo sido já substituídas,
até ao momento, mais de 100.000
luminárias gerando, cada uma, uma
poupança de energia de 50% e uma
redução das emissões de CO2 em
mais de 29.500 toneladas por ano!

Schréder
Líder em iluminação urbana a
Schréder oferece mais do que
luminárias. O nosso portfólio
de produtos e serviços
oferece bem-estar,
segurança e
sustentabilidade!

ILUMINAÇÃO EFICIENTE, INOVADORA E INTELIGENTE
Centro de Produção de Eletricidade do Pego

Schréder Iluminação, S.A.
Apartado 132 | 2790-076 Carnaxide | Portugal
Tel: + 351 21 424 26 00 | Fax: + 351 21 418 87 41
Website: www.schreder.com

Guimarães

Bragança
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É URGENTE QUE A OE, DEPOIS DE TER
ADMITIDO MEMBROS E1 (1º CICLO),
REDESENHE O MODELO
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,
ESTRUTURANDO UMA SOLUÇÃO
CONSISTENTE, ÁGIL E CLARA

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
QUO VADIS?

2. JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE
DE MUDANÇA
2.1. O passado
Até há pouco, os cursos de engenharia que
davam acesso à OE eram generalistas, na medida
em que apresentavam um tronco comum com

INFO 29

Secretário do Conselho
Diretivo da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros

1. INTRODUÇÃO
A decisão de admitir titulares da licenciatura
em Engenharia correspondente ao primeiro ciclo
pós-Bolonha, como Membros E1, na Ordem dos
Engenheiros, suscitou algumas questões novas
para a organização e veio evidenciar que o atual
modelo de qualificação profissional já não é adequado ao perfil de formação dos candidatos e
carece de profunda reformulação.
De um modo geral os atos de engenharia
agrupam-se por especialidades e, numa especialidade, podem agrupar-se por áreas de atividade.
A Engenharia Civil, por exemplo, compreende 6
áreas de atividade: Edificações, Estruturas,
Hidráulica, Geotecnia, Vias e Planeamento.
O processo de admissão na OE pressupõe o
reconhecimento das competências dos candidatos para a prática dos atos profissionais através
do confronto do plano de estudos do candidato
com as exigências dos atos.
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A. Matos de Almeida

formação consistente em todas as áreas de atividade e disciplinas de opção que reforçavam o
conhecimento do aluno numa dessa áreas.
O tronco comum era semelhante em todas as
escolas acreditadas e presumira-se que, independentemente da escola de origem, todos os titulares do mesmo curso possuíam o mesmo leque de
competências.
O formato dos cursos era ainda condicionado
pela acreditação da OE que garantia planos de
curso com as competências académicas necessárias para entrar na profissão e exercer todos os
atos em todas as áreas de atividade da sua especialidade.
Entretanto, aos candidatos oriundos de cursos
não acreditados, assegurava-se a possibilidade de
acesso à Ordem através de um exame construído
à imagem do modelo de formação dos cursos
acreditados, ou seja orientado à verificação dos
conhecimentos do candidato nos domínios do referido tronco comum e numa das áreas de atividade.
O sistema de qualificação que se mantém
ainda em vigor assentava, assim, em duas premissas basilares: cursos idênticos e atos idênticos. Bastava então validar o curso por acreditação, ou a formação em cursos não acreditados
por exame, para reconhecer a competência para
o grupo de atos próprios da especialidade.

PROFISSIONAL

2.2. O presente
Que mudou neste equilíbrio?
Por um lado, a OE foi impedida de continuar
o seu sistema de acreditação, tendo por isso deixado de influir na estruturação dos planos curriculares dos cursos de engenharia. Por outro lado,
com a reforma de Bolonha, as escolas alteraram
substancialmente o modelo de formação, reduzindo o número de disciplinas obrigatórias, proporcionando a estruturação de planos curriculares individuais e introduzindo o 1º ciclo – com ou
sem competências profissionais.
Com exemplo, para compreensão das questões que a “desformatação” do plano de curso
clássico, operada pelas escolas, colocou à OE,
consideremos ainda a especialidade de Engenharia Civil:
Tradicionalmente, um engenheiro civil é um
profissional que tendo recebido formação
superior de cinco anos, incidindo sobre seis
áreas de conhecimento (ou especialização)
– Edificações, Estruturas, Hidráulica, Geotecnia, Vias e Planeamento – está habilitado
a executar atos profissionais de todas essas
áreas;
■ Este entendimento da profissão e dos seus
profissionais, sendo do senso comum, foi
também adotado pelo legislador na produção da generalidade dos diplomas de cariz
profissional atualmente em vigor;
Pergunta-se então:
■ Será razoável designar-se Engenheiro Civil
quem não tiver formação mínima em todas
e cada uma das referidas 6 áreas de atividade?
■ Deverá a OE admitir candidatos com habilitação suficiente, apenas para parte
daquelas áreas de atividade (quer formações curtas de 3 e 4 anos, quer nas formações longas, mas de âmbito reduzido)? Se
sim, com que limites?
■ Como destrinçará a OE os novos membros,
com formação reduzida, dos engenheiros
com formação tradicional completa? Ou
mesmo como fará a distinção entre os
membros titulares de “nova formação” de
■

1

âmbito diferente? E como será que a sociedade percepcionará ou poderá percepcionar estas diferenças?
■ Que título atribuir a estes membros cujo
reconhecimento de competências se restringe a um número reduzido de áreas da
especialidade e, por conseguinte, de atos
de engenharia?
Tratando-se de atos profissionais de confiança pública, é indispensável que a percepção
das diferenças de competência profissional seja
clara.
2.3. O problema
À entrada na OE apresentam-se agora candidatos com competências individuais muito
diferentes. Consequentemente, o reconhecimento profissional que era feito por grupos deve
passar a ser feito em função do plano de estudos
de cada indivíduo, uma vez que a graduação
numa especialidade de engenharia, por uma
escola, ou por outra, e mesmo dentro da mesma
escola, já não habilita todos igualmente nas
mesmas áreas de conhecimento.
A atual oferta escolar de licenciaturas e mestrados caracteriza-se por grande diversidade de
escolas e por grande diversidade de planos curriculares em cursos com idênticas designações,
não distinguindo os cursos de banda estreita
marcadamente tecnológicos (perfil Politécnico),
dos cursos de banda larga e matriz de base científica (perfil Universitário).
No plano académico, é hoje evidente que a
generalidade das escolas deixou de articular as
designações e os planos de curso com os modelos de qualificação das associações profissionais, preferindo modelos orientados por critérios
de marketing dirigido à captação de alunos.
Também é óbvio que o atual modelo de qualificação da OE já não tem solução para os problemas colocados pelo quadro atual de ensino1.
Impõe-se, por isso, que se estabeleça com
urgência um novo modelo para o reconhecimento de competências profissionais para o
exercício da actividade nas diferentes especialidades de engenharia, fundamentado em novo

A que se poderá juntar a diversidade de formação na Europa.

19

PROFISSIONAL

paradigma que identifique claramente os atos
profissionais que cada engenheiro em concreto
poderá exercer, tendo em conta as competências efetivas que cada um evidenciar, avaliadas
no momento da admissão e da qualificação,
com critérios objetivos e transparentes e por isso
credíveis.
3. MODELO PROPOSTO
O novo modelo de reconhecimento de qualificação profissional deve atribuir uma qualificação
inicial resultante do plano individual de formação.
Esta qualificação não se deverá manter inalterada
ao longo da vida sem que o membro evidencie
prática efetiva e formação contínuas, do mesmo
modo que o piloto necessita de horas de voo e
formação para manter o seu brevê.
3.1. Princípios a contemplar
■ Definir, para cada área de atividade da Especialidade, os atos de engenharia a regular e
o Corpo de Conhecimentos exigível para a
prática destes, destrinçando claramente
entre os requisitos exigíveis para atos correntes e os que são exigíveis para um exercício de atos de maior complexidade;
■ Reconhecer as competências profissionais
de cada membro, em função do seu perfil
efetivo de formação e experiência;
■ No acesso inicial à atividade e na progressão
ao longo da vida, qualificar cada membro
apenas para os atos relativamente aos quais
demonstrar deter o corpo de conhecimentos
exigível;
■ A manutenção e progressão em cada nível
de qualificação dependerão da evidência de
prática e de formação contínuas, ambas
registadas em cadastro individual que contenha:
• Registo dos atos profissionais com vista à
certificação da experiência;
• Registo de formação ao longo da vida e
outras valorizações relevantes;
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Avaliação efetuada por Colegas da mesma
especialidade e com qualificação superior.
■ Garantia de procedimento de apelo para o
Colégio respectivo.
■

3.2. Objetivos a atingir
■ Criar um modelo de admissão e qualificação
na OE, estruturado e consistente, capaz de
racionalizar a apreciação de candidaturas,
reduzir subjetividade na avaliação e primar
pela transparência;
■ Exigir maior responsabilidade às escolas na
adequação dos cursos às exigências profissionais dos Atos de Engenharia (regulados
pela legislação ou pela própria OE);
■ Fornecer uma base fundamentada para a
discussão de competências profissionais
com a tutela e com outras associações profissionais;
■ Reforçar a importância da OE como instituição efetivamente reguladora da profissão.
3.3. Requisitos de acesso ao exercício dos atos
(admissão nos níveis E1, E2 e E3)
Em lugar do tradicional reconhecimento por
especialidade, qualificante para os atos em geral,
o reconhecimento para uma especialidade deverá
ser feito por áreas de atividade, a partir de uma
matriz que defina os créditos académicos, (ECTS)
mínimos a obter nas disciplinas consideradas
nucleares para o exercício dos respetivos atos profissionais. Naturalmente diferenciando tais exigências consoante o grau de qualificação E12 ou E23 e
E34 da candidatura:
Se o candidato não demonstrar que satisfaz
os requisitos mínimos para uma determinada
área de conhecimento, não lhe será reconhecida
competência para a prática dos atos profissionais
dessa área.
Por esta forma estabelece-se um critério, de
avaliação objetiva, que permite reconhecer a qualificação profissional, para os atos próprios de
cada área de atividade, com base em evidências
de formação.

2

Grau previsto para titulares de licenciatura posterior ao Processo de Bolonha.

3

Grau previsto para titulares de licenciatura anterior ao Processo de Bolonha ou de mestrado pós-Bolonha.

4

Grau Previsto para doutorados.
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3.4. Exemplo
Exemplificando a proposta, atente-se no
seguinte caso meramente ilustrativo do modo de
concretização:
Especialidade:
Engenharia Civil
Área de actividade: Estruturas
Ato profissional:
Projecto de estabilidade de
obras de edificação
Complexidade E1: Edifícios com estrutura em
betão armado, com o máximo
de 4 andares e uma cave,
com vãos não superiores a 8
metros e fundações diretas,
de valor correspondente igual
ou inferior à classe IV.
Requisitos de Formação exigíveis5:
créditos
mínimos

Disciplinas de base
DB1 – MATEMÁTICA
...
DBn

Disciplinas Gerais
DG1 – RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS
...
DGn

Disciplinas Específicas
DE1 – BETÃO ARMADO

atos), o que faz através do Regulamento de
Admissão e Qualificação (RAC.
À OE compete ainda emitir as declarações de
reconhecimento, nas quais define apenas a especialidade que dá acesso ao ato, uma vez que tudo
o resto – atos, graduação e níveis profissionais –
é definido pela lei.
A legislação identifica, além da experiência
requerida, os seguintes níveis de qualificação:
■ 4 Níveis de qualificação dos Engenheiros6:
Estagiário, Engenheiro (membro efectivo),
sénior, conselheiro e especialista.
■ 2 Níveis de qualificação dos Engenheiros
Técnicos
Estagiário e Engenheiro Técnico.
Como a legislação atual só prevê aqueles
níveis, não fazendo qualquer referência aos
Membros E1, a OE deve atribuir a estes membros, as competências profissionais que entende
apropriadas.
Porém, se designar por Engenheiros Técnicos
os membros titulares do 1º ciclo (E1) não suscita
qualquer problema à Ordem dos Engenheiros
Técnicos (OET), já designá-los simplesmente
como Engenheiros, confundindo-os portanto
com os membros E2, é inaceitável no seio da
OE. E viola até a decisão da Assembleia de
Representantes que condicionou a admissão
dos membros E1 à sua diferenciação.

...
DEn

4. ESPECIFICIDADE DOS MEMBROS E1
No processo de reconhecimento de qualificações, o atual quadro legal reparte funções do
seguinte modo:
■ A lei define os atos regulados, a sua graduação de complexidade e os níveis de qualificação profissional exigíveis para o seu exercício.
■ À OE compete definir os requisitos para
acesso à profissão (direito ao exercício dos

5. CONCLUSÃO
É pois urgente que a OE, depois de ter admitido membros E1 – Membros titulares apenas do
1º ciclo – redesenhe o modelo de qualificação
profissional, estruturando uma solução consistente, ágil e clara.
A OE deve ainda clarificar e sublinhar publicamente a existência dos dois ciclos (longo e
curto) de formação e a diferença entre eles através da atribuição de títulos profissionais diferentes
e da diferenciação das competências profissionais reconhecidas.

5

Apesar do atual conceito de agrupamento dos conteúdos por áreas e unidades curriculares, o exemplo refere ainda
o tradicional conceito de disciplinas para maior comodidade de leitura.

6

Não coincidentes com os previstos nos Estatutos da OE que são: Membro, Membro Sénior e Membro Conselheiro.
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O CASO DA REN
– REDE ELÉTRICA NACIONAL

AS INFRAESTRUTURAS DE
TRANSPORTE DE ELETRICIDADE
E A INTERNACIONALIZAÇÃO
DA ENGENHARIA
ELETROTÉCNICA PORTUGUESA

Jorge Marçal Liça
REN

O DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE ELETRICIDADE
Na primeira década do século XXI o nosso país assistiu a um desenvolvimento impar da sua infraestrutura de transporte de eletricidade em Muito Alta Tensão. Como é sabido, a RNT-Rede Nacional
de Transporte, é uma infraestrutura constituída pelo conjunto de linhas, subestações e sistemas de
monitorização e controle para a operação contínua e fiável do sistema elétrico nacional e está atribuída
como concessão à empresa REN-Rede Elétrica Nacional. Esta empresa, conforme preconizado nas
condições dessa concessão e de acordo com o seu papel central como suporte e charneira do sistema
elétrico português, implementou um conjunto de iniciativas que permitiram o desenvolvimento rápido
da infraestrutura existente a um ritmo ímpar no panorama dos países ocidentais. Com efeito, nesta
década, foram construídas mais de 2 000 km de linhas novas, repotenciadas cerca de 50 linhas existentes (uprating) e construídas mais de 20 novas subestações. A RNT, que tem tido um desenvolvimento sustentado desde a sua criação no início dos anos 50, teve nos últimos 10 anos um crescimento
de cerca de 30% face ao estado a que tinha chegado no final dos seus meio século de existência.
Este crescimento foi conseguido observando a legislação ambiental que segue os rígidos princípios
das diretivas ambientais em vigor na UE facto que permitiu um desenvolvimento equilibrado das infraInvestimento em infraestruturas de transporte de eletricidade
(milhões de euros)
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estruturas e de acordo com escrutínios rigorosos das partes interessadas pela defesa do ambiente e
do ordenamento do território. Dando uma ideia da intensidade das atividades de desenvolvimento
refere-se que se multiplicou por 10 o investimento anual no final da década (cerca de 300 milhões de
euros/ano de investimento na rede elétrica) contra médias anuais de cerca de 30 milhões na segunda
metade da década anterior.
O DESENVOLVIMENTO DO SECTOR ELÉTRICO
O crescimento da RNT foi motivado pela necessidade de desenvolvimento do sector elétrico, nas diversas componentes complementares da cadeia de valor - geração, distribuição e comercialização - e, simultaneamente, constituiu um instrumento facilitador desse mesmo desenvolvimento. Com efeito, nessa
década, decorreu um crescimento muito significativo dos equipamentos de geração – eólica, termoelétrica
suportada em ciclos combinados de Gás Natural e hidroelétrica. Em simultâneo, a liberalização da comercialização de energia, a criação do MIBEL (Mercado Ibérico de Eletricidade) e a maior capacidade de interligação com Espanha obrigaram à construção de novas interligações com o país vizinho tendo-se triplicado
a capacidade de trocas de energia através da fronteira. Durante este período os consumos foram aumentando de forma sustentada, com taxas de crescimento anuais em redor dos 4%.
Desenvolvimento
da RNT,
remodelações,
outros
15%

PRE + Ligação
de Centrais
Hídricas
26%

Reforço da
capacidade
de interligação
9%
Ligação de
Centrais
Térmicas
7%
Ligação à
distribuição e a
consumidores MAT
43%
Desagregação investimento anual em infraestruturas de rede
de transporte, por finalidade (final da década anterior),

Este crescimento que representou quase 2 000 milhões de euros investidos nas infraestruturas de
transporte de eletricidade obrigou a mobilizar um conjunto de empresas nacionais que contribuíram
com a sua capacidade e esforço para este surto de desenvolvimento. Estas empresas pertencem a
diversos subsectores de atividade, desde consultores de projetos de engenharia, de estudos de
ambiente, cartografia e cadastro, supervisão e fiscalização de obras, fabrico de equipamento e sistemas, empreiteiros de construção civil e instaladores elétricos de linhas e subestações. Durante 10
anos estes fornecedores tiveram na RNT uma ampla oportunidade de desenvolvimento das suas capacidades técnicas, melhorias de processos e procedimentos de trabalho e desenvolvimento da sua base
produtiva. A REN contou com a colaboração de cerca de 300 fornecedores que, em conjunto, permitiram, quer o crescimento das infraestruturas, quer o seu crescimento orgânico e enriquecimento em

know-how específico. Salienta-se que a estratégia adoptada pela REN de recorrer ao mercado de engenharia portuguesa para satisfazer as suas necessidades de estudos, projetos e serviços de acompanhamento de obra nas componentes de qualidade, ambiente e segurança, contribuiu para um significativo aumento da oferta para satisfazer a procura colocada, inesperadamente, no mercado deste
tipo de serviços. Por vezes o papel da REN na orientação (disponibilização de guias), suporte técnico
(disponibilização de especificações e procedimentos) e transferência de conhecimento para as empresas do mercado (aconselhamento, no terreno, de técnicos especializados) permitiu que esse mercado
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de serviços, por sua vez, apoiasse um outro conjunto significativo de clientes que, entretanto, foram
surgindo no mercado – foi o caso dos produtores em regime especial e a nova geração convencional
que tinha necessidades de construir linhas e subestações (de transporte e de distribuição) que recorreram a um mercado novo recentemente desenvolvido com o suporte da REN.
A última década do século passado consolidou um conjunto alargado de competências e, hoje,
existe um enorme potencial de saber fazer nas empresas do subsector das infraestruturas de transporte
de eletricidade. Há que tirar partido desta vantagem.
A TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA MERCADOS EXTERNOS
A crise financeira iniciada em 2008 nos EUA alastrou para o resto do mundo, e em particular para
a Europa, tendo sido sentida de forma particularmente grave pelas economias de alguns países, entre
os quais Portugal. Por falta de instrumentos monetários de combate à crise, as medidas orçamentais
de recuperação implementadas em Portugal tem conduzido a uma profunda recessão económica o
que, no sector elétrico, se fazem sentir de forma particularmente grave, quer pela redução efetiva de
consumos de energia quer pelo adiamento de investimento em novos centros produtores e, em consequência, pela redução de crescimento das redes de transporte e de distribuição. Todo o sector sentiu
uma travagem repentina da atividade económica o que conduziu a desequilíbrios nos balanços de
algumas das empresas do sector e à necessidade vital de encontrar novos mercados fora de Portugal.
Perante esta necessidade as empresas do sector adoptaram estratégias diferenciadas para ir “além-mar”. Referem-se em seguida, de forma breve, algumas dessas estratégias:
■

■

■

■
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O Grupo REN, à qual pertencem as concessionárias de operação do sistema elétrico e de operação
do sistema de Gás Natural, definiu como um dos vetores fundamentais para o seu crescimento o
desenvolvimento de novos negócios no exterior. Esta estratégia é, efetivamente, mais plausível que
a alternativa de crescimento em Portugal, que teria que passar, necessariamente, por acordos (fora
do paradigma tradicional) com outros operadores nacionais para a aquisição de ativos de distribuição, como por exemplo, a aquisição de redes de distribuição de AT (60 kV), pertença da EDP distribuição ou de redes de AT de operadores de produção em regime especial. O crescimento alémfronteiras deverá ser suportado pela integração de novos ativos, quer pela criação de novos negócios
(greenfield), quer pela aquisição, total ou parcialmente, de negócios existentes (brownfield). Neste
sentido a REN desenvolve nos últimos anos uma intensa campanha de prospeção e estudo de novas
oportunidades, quer em África, quer na América Latina, quer mesmo na Europa. Simultaneamente
desenvolve uma atividade de venda de serviços de consultoria de engenharia, vocacionada para o
apoio a outros operadores de sistemas energéticos.
As empresas de prestação de serviços na área de estudos, projetos e acompanhamento de obra
(gestão e fiscalização de obras) viram o seu mercado interno habitual quase extinguir-se, com uma
rapidez tal, que dificilmente conseguiram reagir com eficácia. As que apresentavam maior flexibilidade apostaram em estabelecer-se no exterior, quer nos países de expressão portuguesa, quer em
países do leste europeu, onde o desenvolvimento de infraestruturas entrava numa fase de expansão.
Algumas delas conseguiram, de forma isolada ou associadas a outras empresas, da mesma ou de
outra área de atividade, uma base de negócios sustentável.
As empresas fabricantes de materiais, equipamentos e sistemas redirecionaram a atenção da sua força
de vendas para os mercados com infraestruturas em expansão e muitas delas são casos de sucesso,
estando hoje o seu volume de vendas no exterior a suplantar as vendas no mercado nacional. De entre
estas empresas algumas optaram por criar unidades de fabrico e desenvolvimento no exterior e, atualmente, tem unidades de produção em alguns dos países mais competitivos do mundo.
As empresas de construção e montagem especializados em infraestruturas elétricas (empreiteiros
de construção civil e de instalações elétricas) avançaram desde cedo para mercados externos.
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Alguns, raros, adoptaram estratégias de aquisição de empresas locais já em operação, outros avançaram para serviços de subcontratação no estrangeiro e, outros ainda, apostaram por lutar pela
angariação direta de clientes nos países escolhidos.
As diversas iniciativas afloradas no ponto anterior tiveram graus de sucesso diferenciado, embora
ainda seja cedo para poder fazer análises aprofundadas e tirar conclusões. O tempo irá mostrar quais
são as estratégias com maior potencial de sucesso.
INTERNACIONALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DAS EMPRESAS
Sem pretender “ensinar o Padre Nosso ao vigário” pode-se contudo, desde já, apresentar duas
sugestões fundamentais à atenção dos responsáveis pela sustentabilidade das empresas, no seu subsector de atividade:
O conhecimento e a experiência no negócio é a base da respetiva sustentabilidade
A atividade das empresas que atuam no sector de transporte de eletricidade tem por base atividades
de engenharia. O conhecimento profundo das soluções, processos e procedimentos de índole técnica permite deter a vantagem competitiva que fará a diferença em mercados abertos e altamente concorrenciais.
Este conhecimento tem como pilar fundamental a “expertise” técnica específica, isto é, o saber acumulado
nos seus profissionais de engenharia mais experientes e com uma longa tradição de conceber, projetar,
construir, manter e operar redes de transporte. É pela utilização dos engenheiros da casa, que se deverá
suportar esta estratégia de internacionalização das várias empresas que procuram soluções alternativas
ou de expansão. Serão estes que serão chamados à responsabilidade de enquadrar outros profissionais,
nacionais ou locais, e assim gerir, quer os novos contratos, quer as novas infraestruturas, quer as novas
empresas, que se consigam estabelecer no exterior. Com efeito, o mercado normalmente não dispõe de
profissionais experientes fora das empresas especializadas, pelo que é fundamental cuidar bem dos recursos atuais de engenharia que estão disponíveis nos quadros dessas empresas, uma vez que estes são os
pilares sobre os quais se irão apoiar os novos negócios. Também se salienta que as empresas de consultoria
de gestão geral muito dificilmente terão um conhecimento detalhado sobre as especificidades deste subsector e o recurso a aconselhamentos externos, por via delas, raramente terão a utilidade necessária.
A união faz a força
Seguindo a velha expressão do poeta Virgílio e adoptada como lema dos Estados Unidos da América
(… entre outros), “e pluribus unum”, é necessário criar dimensão juntando forças. Esta condição é
fundamental para poder competir em mercados complexos e muito exigentes, como são em regra os
mercados internacionais. Queremos dizer com isto que dificilmente uma empresa, isolada, consegue
sustentar uma atividade internacional se não tiver a dimensão adequada. Muitas das infraestruturas
em projeto no mercado global que podem merecer o interesse das empresas nacionais, do sector
específico que temos vindo a debater neste artigo, tem uma dimensão excessiva para a capacidades
individuais das nossas empresas industriais ou de serviços. É recomendável que se encontrem enquadramentos institucionais de cooperação que permitam constituir agrupamentos, temporários ou permanentes, de empresas portuguesas para competir nos mercados globais. É também aconselhável
obter apoio por parte de entidades que possam trazer suporte financeiro às necessidades de investimento destas, aqui sugeridas, “Uniões Empresariais”. Estou pessoalmente convencido que será possível preparar uma plataforma de entendimento que permita avançar para grandes projetos de desenvolvimento de infraestruturas de transporte de eletricidade, quer na Europa, quer na América Latina,
quer em Africa. Há que criar as vontades e escolher a liderança adequada. Não tenhamos dúvidas
que somos capazes – já o temos vindo a fazer noutras áreas de engenharia, desde há quinhentos
anos, por este mundo fora. A obra está lá para ser vista.
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A ESTRATÉGIA DA EU (…) VISA
TRANSFORMAR A EUROPA
NUMA ECONOMIA INTELIGENTE,
SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA, BASEADA
NO CONHECIMENTO E NA INOVAÇÃO,
MAIS EFICIENTE(…)MAIS ECOLÓGICA
E MAIS COMPETITIVA (…)

O NOVO QREN E A
AGENDA TERRITORIAL UE 2020
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Professor da UTAD
e Deputado na Assembleia
da República

O próximo ciclo de programação comunitário
2014/2020 constitui, para Portugal, um desafio
decisivo na construção de uma economia mais
competitiva e de um país mais coeso. No contexto atual de desequilíbrios financeiros graves
das contas públicas, os fundos europeus são,
mais do que nunca, o agente das transformações
estruturais do país: o motor do fomento industrial, da expansão e internacionalização das PME
e da especialização inteligente da base produtiva
regional. E são também o principal instrumento
de uma verdadeira política de desenvolvimento
espacial sustentável, indispensável para o reforço
da coesão social e territorial nacional e europeia.
A estratégia de crescimento da UE para a próxima década está consagrada no documento
Europa 2020 e visa transformar a Europa numa
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economia inteligente, sustentável e inclusiva,
baseada no conhecimento e na inovação, mais
eficiente em termos de utilização dos recursos,
mais ecológica e mais competitiva e com níveis
elevados de emprego que assegurem a coesão
social e territorial.
Estas prioridades deverão ajudar a União
Europeia e os Estados-Membros a atingir níveis
elevados de emprego, de produtividade e de coesão social e são traduzidas em objetivos em
matéria de emprego, inovação, educação, inclusão social e clima/energia que deverão ser alcançados até 2020. Para assegurar que cada
Estado-Membro adapta esta estratégia à sua
situação específica, a Comissão propôs que os
objetivos comunitários fossem traduzidos em
objetivos e trajetórias nacionais, tendo sido fixa-
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dos no caso português, em Novembro de 2010,
os seguintes:

■

■
■

■

■

■

■

■

■

Reduzir o défice público de 4,6% do PIB em
2011 para 2% em 2013;
Aumentar do peso das exportações no PIB
para 40% em 2020;
Intensificar o investimento em I&D (DIDE/PIB),
atingindo um valor entre 2,7% - 3,3% em
2020, dos quais de 1,0% - 1,2% no sector
público e de 1,7% - 2,1% no sector privado;
Reduzir para 10% da taxa de saída precoce do
sistema de ensino e aumentar para 40% os
diplomados entre os 30 e os 34 anos em 2020;
Garantir que 31% da eletricidade consumida
é produzida com recurso a fontes endógenas
e renováveis, aumentar a eficiência energética
em 20% e assegurar um contributo nacional
para a redução das emissões de gases com
efeito de estufa ao nível europeu em 20% em
2020;
Aumentar para 75 % a taxa de emprego na
população dos 20/64 anos;
Reduzir o nível de pobreza em menos 200 000
pessoas em 2020.

A ambição e as prioridades desta Estratégia
foram expressas, em termos da problemática da
coesão territorial, na "Agenda Territorial da UE
2020" (AT 2020), aprovada a 19 de Maio 2011,
durante a Reunião Informal de Ministros responsáveis pelo Desenvolvimento Territorial da União
Europeia. O objetivo da AT 2020 é o de fornecer
orientações estratégicas para o desenvolvimento
do território, encorajando a integração da dimensão territorial nas diferentes políticas públicas,
qualquer que seja a sua escala, e garantindo
que a implementação da estratégia Europa 2020
respeita os princípios da coesão territorial.
Assim, a Agenda Territorial, que reflete as conclusões do 5º Relatório da Coesão e o intenso
trabalho de revisão da primeira Agenda Territorial de 2007, define seis prioridades territoriais:
■

■

Promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado;
Estimular o desenvolvimento integrado nas
cidades, nos espaços rurais e em áreas territoriais específicas;

■

■

Integrar territorialmente as regiões funcionais
transfronteiriças e transnacionais;
Assegurar a competitividade global das regiões
com base em economias locais fortes;
Melhorar a conectividade territorial para os
indivíduos, as comunidades e as empresas;
Gerir e interligar os valores ecológicos, paisagísticos e culturais das regiões.

A aposta nas prioridades da AT 2020, e o
consequente reforço da coesão territorial, exigem, de acordo com os seus signatários, uma
coordenação eficaz das diferentes políticas sectoriais nacionais e comunitárias, dos múltiplos
atores locais e regionais e dos diversos mecanismos de planeamento e programação. Assim, a
Agenda Territorial preconiza o reforço dos mecanismos susceptíveis de assegurar a coordenação
territorial das intervenções, o reforço da dimensão territorial da programação estratégica em
todos os níveis de intervenção, a generalização
das atividades de avaliação e controle, uma
maior preponderância dos programas e dos projetos integrados e “de terreno”, a articulação e a
coordenação das estratégias regionais dos diferentes fundos.
O reforço da dimensão territorial na aplicação dos fundos estruturais, no próximo período
de programação, está, assim, de modo explícito, consagrado nas orientações estratégicas e
programáticas da União Europeia. O “Novo
QREN”, como é vulgarmente conhecido, constitui, finalmente, a oportunidade para concretizar a sempre adiada ambição de integração territorial das políticas e dos diferentes fundos,
combatendo ao mesmo tempo a dispersão e a
desarticulação dos projetos e programas de
desenvolvimento territorial. Em nome de um
maior e melhor aproveitamento dos recursos e
das dinâmicas económicas territoriais, colocando-os ao serviço da geração de emprego e
riqueza e do reforço da competitividade da economia nacional. Um desiderato que poderá ser
alcançado desde que, à revelia dos princípios
da política de coesão, das teorias económicas
ou dos próprios regulamentos comunitários, a
tentação de renacionalizar a política regional e
de centralizar a programação e a gestão dos
fundos não vingue.
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COM UMA PREVISÃO DE AUMENTO
DE GRANDES QUANTIDADES DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
SOBRE GRANDES DISTÂNCIAS E AS
LIMITAÇÕES ATUAIS NA TRANSMISSÃO,
TORNA-SE CADA VEZ MAIS FREQUENTE
O RECURSO A UMA SOLUÇÃO

A SUPER REDE EUROPEIA:
UMA OPORTUNIDADE
NA TRANSMISSÃO DE ENERGIA
EM CORRENTE CONTÍNUA
DE ALTA TENSÃO
Razões de ordem ambiental e económica
têm levado os líderes políticos Europeus a
fomentar a produção de energia elétrica a partir
de fontes de energia renovável. Um exemplo é o
programa “20-20-20”, definido em 2007 para
que em 2020 exista 20% de redução de gases
de efeito de estufa comparativamente com os
níveis de 1990, um aumento da cota de energia
consumida a partir de fontes de energia renovável dentro da União Europeia para 20% e 20%
de melhoramento na eficiência de energia. Com
estas e outras medidas, é esperado um contínuo
aumento da produção de energia elétrica a partir
de fontes de energia renovável. No entanto, os
recursos naturais mais promissores continuam
a ser o vento e sol, prevendo-se que energia
eólica em mar aberto atinja a potência instalada
de 150 MW [1].
Os melhores locais para instalação de parques
eólicos estão situados no Mar do Norte e na
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região ocidental da Europa (ver Fig. 1), enquanto
que os melhores locais para a instalação de grandes parques fotovoltaicos estão situados à volta
do Mar Mediterrâneo (i.e. Península Ibérica e
Norte de África, ver Fig. 2). A produção de energia a partir de fontes de energia renovável provoca
um natural afastamento físico da produção em
relação ao consumo de energia elétrica, uma vez
que a energia elétrica de origem renovável tem de
ser forçosamente produzida onde existe os recursos primários, ao invés do que acontecia com os
combustíveis fósseis que podem ser transportados. A produção de energia a partir de energia
fósseis e nucleares não irá certamente desaparecer ou ser substituída completamente por fontes
de energia renovável, mas existirá certamente um
novo rearranjo nas quotas de tecnologia usada
para a produção de energia elétrica. Ainda, o
caráter intermitente de alguns dos recursos renováveis (tais como o vento e o sol) faz com que os
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operadores das redes elétricas requisitem mais
serviços de sistema 1 . Muitas vezes as centrais
elétricas que estão aptas a fornecer estes necessários serviços de sistema (e.g. centrais hidroelétricas) encontram-se ainda em outros locais e
afastadas quer das fontes de energia renovável
quer dos centros de consumo.
Os investimentos nos sistemas de transmissão,
especialmente em linhas novas, têm sido limitados
em zonas de grande densidade populacional
devido à oposição ambiental, de saúde pública ou
mesmo política. A opção do transporte de energia
elétrica ser efetuado em cabos submarinos é virtualmente impossível quando se quer usar cabos
de corrente alternada (CA). Assim, com uma previsão de aumento de grandes quantidades de
transmissão de energia elétrica sobre grandes distâncias e as limitações atuais na transmissão,
torna-se cada vez mais frequente o recurso a uma
solução: “Super rede Europeia em Corrente Contínua de Alta Tensão”. Este é um tema já reconhecido pela União Europeia, pelas indústrias ligadas
ao sector elétrico e instituições ambientais como

fig. 1a) (ao lado)
Perfil de vento média na Europa
(Fonte: IEEA)

uma solução possível [2-5] e muito se tem igualmente escrito sobre a futura super rede de energia
verde [6-10]. O perfil do vento no norte da europa
é diferente do que no sul da europa, o mesmo
acontecendo com a radiação solar possibilitando
assim um aumento na integração de energia renovável de uma forma segura e fiável.

fig. 1b) (ao lado)
Radiação média solar
(Fonte: SolarGIS)

1

Serviços de sistemas podem ser definidos como os serviços necessários para que a energia produzida seja entregue
ao consumidor final dado as restrições de controlo e operação numa tentativa de manter o sistema elétrico de energia fiável e estável.
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fig. 1c) (ao lado)
Distribuição da
População na Europa
(Fonte: IIASA)

TRANSMISSÃO EM CORRENTE CONTÍNUA
DE ALTA TENSÃO (CCAT)
Há mais de 50 anos que se tem vindo a usar
a transmissão em corrente contínua. No transporte de energia em corrente contínua o custo
total de investimento da linha, incluindo terminais, cresce de forma aproximadamente linear
com o respetivo comprimento. A distância crítica
a partir do qual o transporte de energia em corrente contínua apresenta vantagens económicas
situa-se na gama dos 500-800 km para linhas
aéreas e 25-40 km para cabos subterrâneos ou
submarinos [11]. Sabe-se que o transporte de
energia em CCAT apresenta várias vantagens: (i)
maior potência por condutor, para a mesma secção e nível de isolamento; (ii) menores perdas,
para a mesma secção e nível de isolamento (iii)
nos cabos subterrâneos (ou submarinos), não há
corrente capacitiva e as perdas dielétricas são
mais baixas que em corrente alternada; (iv) a
queda de tensão apenas depende da resistência
e da corrente que percorre a linha; (v) e a interligação entre duas redes é assíncrona, não existindo problemas de estabilidade e a potência
transmitida pela linha é controlável, dependendo
da tensão nos extremos. Contudo existem ainda
alguns desafios a vencer, tais como: (i) os conversores geram harmónicos nas correntes injetadas que devem ser filtrados, o que implica
custos significativos; (ii) os conversores possuem
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uma capacidade de sobrecarga extremamente
limitada, quando comparada com os equipamentos convencionais, o que exige um controlo
e proteção muito rápidos; (iii) e os disjuntores de
corrente contínua de alta tensão nunca passaram da fase de protótipo.
Contudo a tecnologia usada em CCAT tem
vindo a ser muito investigada e desenvolvida. A
tecnologia mais antiga é baseada em conversores construídos com tirístores (do inglês LCC –
line-commutated converter) e mais tarde (inicio
dos anos 90) surgiu uma nova tecnologia de
conversores que se baseia em Transístores Bipolares (IGBT – Insulated Gate Bipolar Transistor).
Esta última tecnologia de semicondutores é a
base para a conversão de energia usando fontes
de tensão (do inglês VSC – Voltage Source Converters). Uma das vantagens desta tecnologia é
a possibilidade de possibilitar as redes de transporte em corrente contínua se ligarem a redes
de corrente alternada de baixa potência de
curto-circuito. Uma das grandes vantagens é
que os conversores VSC podem conseguir fornecer inúmeros serviços de sistema às redes AC.
Um deles e de grande importância é o arranque
autónomo (i.e. conseguir com que as fontes de
energia renovável forneçam energia a uma rede
sem que esta esteja previamente energizada).
Pensa-se que esta tecnologia será a mais apropriada para uso de uma super rede Europeia
que será certamente uma rede multiterminal.
A super rede Europeia ainda tem muitos
desafios técnicos e económicos para vencer.
Contudo a União europeia tem mostrado interesse neste tema, financiando vários projetos
Europeus de investigação e desenvolvimento
nos quais dois deles incluem o envolvimento de
três organizações portuguesas: INESC TEC, a
Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto e a EFACEC Engenharia e Sistemas, SA.
O TWENTIES que é um projeto colaborativo de
desenvolvimento e demonstração que começou
em Abril de 2010, financiado pelo “European
FP7 program” num total de 31,8M€ e o
MEDOW com um financiamento de aproximadamente 4M€ envolvendo 11 parceiros (5 universidades e 6 organizações industriais).
A super rede Europeia terá então que lidar
com desafios técnicos tais como: a própria defi-
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nição da configuração, a estandardização dos
valores da tensão, os equipamentos elétricos, os
harmónicos produzidos e injetados na rede AC,
os algoritmos de operação e controlo e a interação destes pelos diferentes operadores da rede
de transporte, os sistemas de proteção, entre
outros. Sendo os sistemas de proteção um dos
desafios técnicos mais difícil de superar quando
consideramos a rede em multiterminal DC. Até
ao momento quando um defeito existe numa
rede multiterminal DC toda a rede tem que ser
desenergizada, desligando só depois o troço da
rede em defeito. Quando a super rede estiver em
funcionamento deixa de ser aceitável esta prática e será necessário a utilização de disjuntores
de corte de corrente contínua. Contudo, estes
disjuntores tem a difícil tarefa de terem que
atuar quase instantaneamente (i.e. aproximadamente 2 μS) para proteção dos próprios conversores. Para além deste requisito de rapidez os
sistemas de proteção deverão ter características
como seletividade, sensibilidade e fiabilidade.
Neste momento o CIE (Comité Internacional de
Eletrotecnia) já tem um grupo de trabalho para
a definição de normas da transmissão de cor-

rente contínua acima dos 100kV [13]. Ultrapassados os desafios técnicos temos os económicos, e estes situam-se ao nível dos acionistas
para o financiamento da construção da rede e
depois da operação da mesma. Este será obviamente um investimento avultado em que o
retorno terá que ser bem equacionado.
Em resumo, existem benefícios claros em ter
uma super rede Europeia em corrente contínua
de alta tensão: (i) a possibilidade de tornar viável alguns parques eólicos em áreas mais afastadas da costa; (ii) o aumento da capacidade de
energia a partir de fontes renováveis ligando-as
com a geração mais clássica para fornecimento
de serviço de sistemas por estas (iii) o aumento
da segurança no fornecimento de energia; e (iV)
possivelmente a redução do congestionamento
na atual rede de transporte e assim deferir investimentos. Esta rede poderá proporcionar à Europa
competitividade económica, segurança e fiabilidade no fornecimento de energia e sustentabilidade ambiental com o contínuo aumento da
integração de fontes de energia renovável na
rede e consequente diminuição das importações
de energia fóssil.
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FAZ PARTE DO DNA
DA METALOGALVA O
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
À MEDIDA E INOVADORAS
QUE PERMITAM ACRESCENTAR VALOR
NOS SEUS PRODUTOS
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METALOGALVA
41 ANOS DE EXISTÊNCIA

Filipe Ferreira
Metalogalva

GRUPO METALCON

METALOGALVA

O grupo Metalcon foi constituído a 30 de
dezembro de 2000 quando surgiu a necessidade de agrupar numa Holding a maior parte
das empresas pertencentes à família dos Irmãos
Silvas.
A Metalogalva - Irmãos Silvas S.A foi a primeira empresa do grupo, criada em 1971 pelos
Irmãos Adelino e Joaquim Silva e continua,
ainda hoje, a ser uma referência e um exemplo
de empreendedorismo empresarial.
O Grupo Metalcon é hoje formado por um
conjunto de empresas que atuam em diversos
setores de atividade em Portugal e no estrangeiro,
percorrendo um espectro setorial que vai desde
a indústria metalomecânica e galvanização de
estruturas metálicas, à indústria alimentar dedicada a transformação, importação, embalamento
e comercialização de produtos ultracongelados.
A Visão do Grupo Metalcon é ser um grupo
económico de referência em todos os setores e
mercados onde atua, através de conceitos diferenciadores e soluções que criam valor para
clientes e acionistas.

Fundada em 1971 a Metalogalva - Irmãos Silvas, S.A. com 41 anos de existência comporta
três unidades industriais que ocupam uma área
total de 44000m2, numa área bruta total de
160.000m2, empregando atualmente mais de
400 colaboradores. Desenvolve a sua atividade no
projeto, fabrico e montagem de estruturas metálicas, tendo capacidade para efetuar ensaio de
protótipos, ao nível da montagem e/ou resistência
estrutural.
Personalizando nos seus colaboradores uma
cultura de rigor, responsabilidade e competência,
a Metalogalva demonstra o compromisso da organização com a Qualidade e Satisfação dos seus
Clientes, possuindo um Sistema de Gestão da
Qualidade de acordo com a norma ISO
9001:2008 certificado, e ainda:
■ Certificação Ambiental (ISO 14001:2004) Concessão obtida em Abril/2012 na Unidade 1
■ Certificação Segurança e Saúde no Trabalho
(OHSAS 18001:2007 - Concessão obtida em
Abril/2012 na Unidade 1
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Marcação CE segundo a norma EN 1090-1/2,
para o fabrico de estruturas metálicas - Concessão obtida em Março/2012
■ Upgrade da certificação da soldadura,
segundo a norma DIN 18800-7, para a
norma EN 1090-2 - Concessão obtida em
Março/2012
■ Certificação Ambiental (ISO 14001:2004) (em curso na Unidade 2)
■ Certificação Segurança e Saúde no Trabalho
(OHSAS 18001:2007) - (em curso na Unidade 2)
■

■

Certificação IDI (NP 4457:2007) - (em curso)

O desenvolvimento e inovação dos seus produtos são uma mais-valia para o Cliente, traduzindo-se em confiança e reconhecimento nos
múltiplos projetos e instalações localizados no
mundo inteiro.
Visando a excelência e a melhoria contínua, a
Metalogalva vem adoptando uma prática de nivelamento sistemático da qualidade do seu desempenho com os padrões mais exigentes e internacionalmente praticados.
O sistema de gestão de qualidade implementado em todas as fases da execução das estruturas metálicas e serviços, desde a consulta do
cliente até ao fornecimento e/ou comissionamento, assegura a melhoria contínua do desempenho da empresa.
Uma das apostas estratégicas da Metalogalva
centra-se no desenvolvimento e investigação de
novos produtos e processos de forma a adquirir
vantagens competitivas no mercado nacional e
internacional. Este investimento é uma prioridade
para a Metalogalva, já que tem vindo a apostar
muito dos seus recursos, de forma a ganhar fatores de competitividade em relação aos seus concorrentes, onde procura aumentar a sua rentabilidade, a eficiência dos processos produtivos e
consequentes ganhos de qualidade nos seus produtos.
Faz parte do DNA da Metalogalva o desenvolvimento de soluções à medida e inovadoras que
permitem acrescentar valor nos seus produtos.
A aposta em atividades de I&D no desenvolvimento contínuo de novas soluções e produtos,
adaptados às necessidades dos nossos clientes,
tem vindo a favorecer toda a dinâmica de cresci-

mento da Metalogalva, que se verifica no volume
crescente de vendas, e ainda pelas perspetivas
de crescimento nos mercados internacionais.
PRODUTIVIDADE
A Metalogalva inicia com o Kaizen Institute
Portugal, desde o final do ano de 2011, um projeto que visa, sobretudo, introduzir ferramentas e
procedimentos de melhoria contínua, reduzindo
desperdícios, aumentando a capacidade de produção e melhorando a qualidade dos serviços
prestados.
A intervenção prevê uma diminuição do
tempo atual de entrega de produto na ordem dos
10 por cento. As mudanças que estão a ser
implementadas, focam ainda, a redefinição e normalização de novos modos operatórios, estimando-se um aumento da produtividade global
de 25 por cento.
Através das metodologias Kaizen a empresa
tem conseguido um maior envolvimento e motivação dos mais de 400 trabalhadores, fomentando
a comunicação, através de reuniões diárias,
criando equipas multidisciplinares e melhorando
resultados.
INTERNACIONALIZAÇÃO
Sabendo que para competir à escala global a
empresa terá que passar por um processo de crescimento contínuo, estão a ser dados passos para,
não só encontrar novos mercados, como consolidar a sua presença nos mercados onde atua.
Com o objetivo de reforçar a sua estratégia de
internacionalização, a metalogalva esteve presente no maior evento Internacional de Arquitetura, Iluminação e Gestão Inteligente de Edifícios,
a feira Light+Building 2012 em Frankfurt (Alemanha). Pelo segundo ano consecutivo esteve presente na Intersolar 2012 (Munique-Alemanha), a
maior feira do mundo para a indústria solar. Marcou ainda presença em mais cinco importantes
eventos internacionais do setor da construção,
segurança rodoviária e energia solar: a feira Intertraffic2012 (Amesterdão-Holanda), Solarexpo
2012 (Verona-Itália), Solar Power (Orlando-Florida- EUA) BuildExpo2012 (Dar-es-Salam-Tanzânia) e FACIM 2012 (Maputo – Moçambique).
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No início de 2012, no dia 19 janeiro de 2012
foram inauguradas 2 sucursais em França, reforçando assim a sua aposta no mercado francês.
Desta forma, assegura além fronteiras a prestação
de serviços no âmbito do seu core-business.
PRINCIPAIS PRODUTOS & SERVIÇOS
1. COLUNAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Uma área de negócio que a Metalogalva considera vital para o seu desenvolvimento futuro é
a comercialização de colunas metálicas para iluminação pública. Para tal, a empresa aposta na
normalização dos projetos, marcação CE, diversidade de soluções e padrões de qualidade elevados.
A Metalogalva dispõe de uma gama de colunas para iluminação pública (vias rodoviárias e
jardins públicos) e colunas para iluminação em
altura (estádios de futebol, recintos desportivos
polivalentes, aeroportos, instalações portuárias,
parques de estacionamento, estações rodoviárias
e ferroviárias).
A experiência adquirida ao longo dos anos,
aliada à aposta em tecnologia de ponta, permite
à Metalogalva oferecer aos seus clientes soluções
robustas, adequadas às suas necessidades, na
variante tronco único, até 12m de altura, ou em
multi-troços.
No fabrico dos nossos produtos utilizamos
vários tipos de matéria prima, como o Aço Galvanizado, Aço Corten e o Aço Inox que facilmente
se adaptam e enquadram nos diversos ambientes
e locais de instalação.
No domínio da aplicação Funcional, Técnica
e Decorativa a Metalogalva disponibiliza dentro da
sua gama de produtos mais de 50 modelos standards de colunas metálicas de Iluminação
Pública e grande porte em diversos tipos e formatos (Cónico, Poligonal, Cilíndricoa, Bicilíndrico,
Quadrado, Retângular, etc).
Destacam-se ainda na nossa oferta, produtos
como Colunas Solares Autónomas para IP, Apoios
metálicos para Semáforos, Mastros de Bandeiras,
Colunas Basculantes para IP e CCTV, Torres de
Iluminação Sobe e Desce com coroa circular ou
painel lateral.
A Metalogalva tem desenvolvido modelos
específicos para cada tipo de mercado/País con-
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forme exigências requisitadas, demonstrando versatilidade e flexibilidade.
Na procura e criação de soluções/produtos
personalizados temos vindo a trabalhar em
estreita parceria com empresas, Lighting Designers, Projectistas, Engenheiros e Arquitectos.
Os nossos produtos destinam-se a empresas
e profissionais que desempenhem funções de
Projeto, Orçamentação, Fiscalização, Execução/
/Instalação e Exploração de empreitadas na área
da Iluminação Pública e Arquitectural.
Os nossos produtos são normalmente submetidos a uma proteção anticorrosiva de galvanização por imersão a quente interior e exteriormente, de acordo com a norma EN ISO 1461,
com possibilidade de pintura complementar
(sistema duplex) através de pintura Líquida ou
Termostática. Possuímos 2 unidades de pintura
com métodos de aplicação distintos que abrangem as diferentes opções e exigências dos nossos clientes e mercados. Este serviço confere
uma proteção adicional à galvanização tornando-a mais duradoura, podendo também responder a requisitos estéticos/decorativos e de
sinalização/balizamento diurno.
2. ENERGIA E RENOVÁVEIS
A Metalogalva tem um elevado conhecimento no dimensionamento e produção de
estruturas metálicas para as linhas de transporte, distribuição de energia elétrica e estruturas para parques Solares. Na sua atividade temse destacado como principal fornecedor dos
operadores portugueses (REN – Redes Energéticas Nacionais / EDP – Energias de Portugal),
bem como na participação em diversos projetos
internacionais. Dispõe de uma equipa técnica
capaz de desenvolver estruturas em conformidade com as normas nacionais e internacionais,
permitindo a sua atividade à escala global.
Disponibiliza aos seus clientes uma gama de
produtos composta por postes reticulados, postes
tubulares, pórticos receptores de linhas elétricas,
suportes e outras estruturas para montagem de
aparelhagem de comando, controlo e protecção.
A METALOGALGA forneceu no passado mês
de Agosto de 2012, dois postes tubulares com
98.24m de altura, instalados no Ramal da Linha
Palmela – Sines 3, com circuito duplo a 400kV,

PROFISSIONAL

que se destinam a fazer a travessia do rio Tejo,
com um vão de 977m.
As características dimensionais e os desafios
tecnológicos ultrapassados no fabrico destes
postes TBJ, tornam esta obra uma referência a
nível nacional e internacional.
Mais uma vez a Metalogalva posiciona-se
como uma empresa de referência no desenvolvimento e fornecimento de estruturas especiais.
As estruturas desenvolvidas pela Metalogalva no domínio das energias renováveis são o
corolário de 40 anos de desenvolvimento de
estruturas metálicas.
Suportado por um competente departamento de engenharia cada estrutura é desenvolvida de acordo com os requisitos do cliente,
bem como as normas exigidas pelas entidades
onde o projeto vai ser realizado. Desta forma
garantimos a apresentação da melhor solução
técnico-comercial ajustada aos requisitos do
cliente.
No dimensionamento das diferentes estruturas aspetos como a modularidade, facilidade de
montagem, durabilidade e tipo de solo são pontos essenciais de forma a garantir que na fase
de instalação e da duração do projeto a solução
projetada apresenta a melhor performance
durante o tempo de vida da instalação.

Atualmente a Metalogalva fornece soluções
aplicadas nos mais variados tipos de instalações. Da gama de produtos destacamos as
seguintes soluções: Estruturas Fixas; Estruturas
para Parques de Estacionamento; Seguidores
Solares 1 Eixo; Seguidores Solares 2 Eixos; Colunas de Iluminação Fotovoltaicas, Torres Meteorológicas, Torres hibridas (solar e eólica).
3. TELECOMUNICAÇÕES
A Metalogalva possui mais de duas décadas
de experiência no projeto e fabrico de torres de
telecomunicações. Ao longo dos anos orientou os
seus métodos de fabrico para responder às
necessidades do mercado quer a nível de capacidade produtiva, quer a nível do desenvolvimento de novas soluções técnicas. É o fornecedor
de referência dos operadores e instaladores
nacionais, sendo a sua experiência nesta área
reconhecida por operadores europeus e africanos
que, cada vez mais, incorporam as torres “Metalogalva” nos seus projetos.
Exemplo disso é o projeto Synerail que contempla 500 torres de comunicação GSM-Rail na
linha Francesa de TGV (Zona Noroeste).O projeto
GSM-Rail engloba financiamento, conceção,
construção, exploração e manutenção de uma
rede de telecomunicações moderna dedicada à
exploração ferroviária.
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Esta rede da Synerail vai implementar cerca
de 2.000 sites rádio BTS nos 11.500km de vias
ferroviárias deste projeto.
Neste projeto é exemplo o empenho na parceria
público-privada e capacidade técnica de projeto,
que reúne todas as condições para que esta aposta
estratégica seja um sucesso internacional.

de um processo pelo qual se obtêm revestimentos de zinco sobre objetos de aço ou ferro
mediante imersão num banho de zinco fundido
à temperatura de cerca de 450 ºC ± 5 ºC. Nas
suas instalações a Metalogalva possui diferentes
tanques de banhos, permitindo processar peças
até 12400 x 1750 x 2000 mm.

4. GALVANIZAÇÃO
A Metalogalva possui uma moderna unidade
dedicada exclusivamente à Galvanização por
Imersão a Quente. Para além de galvanizar os
seus próprios produtos, oferece aos seus clientes
externos a possibilidade de galvanizar os seus produtos em aço ou ferro (vigas, postes, depósitos,
entres outros). Efetua também a galvanização com
centrifugação de diferentes tipos de peça: desde
cavilhas, parafusos e ferragens em geral.
A galvanização por imersão a quente de
estruturas ou componentes em aço, expostas a
uma grande variedade de meios corrosivos confere aos produtos de aço/ferro uma excelente
proteção contra a corrosão, através de um revestimento contínuo, metalurgicamente ligado ao
material base (aço ou ferro), resistente e de
espessura significativa.
Este tratamento anti-corrosivo, descontínuo,
de acordo com a norma, EN ISO 1461, trata-se

5. RODOVIÁRIAS
A Metalogalva tem acompanhado o forte
desenvolvimento da rede rodoviária em Portugal
e inclusive distribuindo os seus produtos a nível
internacional. Em cada quilómetro da rede rodoviária nacional encontram-se instalados equipamentos de segurança Metalogalva.
Em colaboração e coordenação com os seus
clientes a Metalogalva procura gerar sinergias que
permitam enfrentar grandes mercados, com
garantias e com excelente capacidade de resposta às necessidades ao nível de instalações e
equipamentos rodoviários.
A empresa oferece uma solução global para o
fornecimento e montagem de equipamentos
rodoviários, que vão desde guardas de segurança
simples ou duplas, guardas para obras de arte,
guardas de proteção para motociclos, guarda-corpos, até pórticos para suporte de sinalização e
acessórios.
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desenvolver os produtos e soluções especiais que
respondem às suas necessidades.
O desenvolvimento de novos produtos, das
mais diversas áreas, é sempre um desafio ao qual
a Metalogalva responde afirmativamente, e em
cada novo projeto/produto desenvolvido mais
uma porta se abre ao crescimento sólido e sustentável da Metalogalva.
Através do planeamento de cada etapa da
produção garante que nada é deixado ao acaso e
todas estas fases do projeto, fabrico, ensaio, expedição e montagem são supervisionadas de perto,
assegurando a qualidade desejada.
I&D NA METALOGALVA
6. FERROVIÁRIAS
O transporte ferroviário é predominante em
regiões altamente industrializadas, como a
Europa e o extremo leste da Ásia. É um meio de
transporte com uma elevada capacidade de carga
e energeticamente eficiente, parte fundamental
da cadeia logística que facilita as trocas comerciais e o crescimento económico.
A Metalogalva atua neste domínio como fornecedor dos principais instaladores de infraestruturas ferroviárias, disponibilizando postes para
suporte de Catenárias, colunas para suporte de
equipamento de sinalização e/ou CCTV, pórticos
e barreiras de proteção contra o acesso às catenárias nas travessias superiores.
Obras como o Metro Sul do Tejo, o Metro do
Porto e Eletrificação da rede ferroviária portuguesa, são exemplos de infraestruturas que integram equipamentos Metalogalva.
7. PRODUTOS ESPECIAIS
A Metalogalva desde sempre privilegiou a liderança de mercado, projetando e desenvolvendo
os seus próprios produtos, serviços e soluções,
introduzindo sistematicamente características
inovadoras, cooperando com instituições tecnológicas e parceiros de referência.
É uma empresa vocacionada para projetos especiais e projetos à medida das necessidades de cada
cliente. O nosso cliente é o nosso foco de negócio.
A cooperação estreita com os clientes - que
envolve confiança mútua, uma abordagem aberta
e intercâmbio permanente de pessoal - ajuda a
fomentar o espírito de inovação, que nos permite

A Metalogalva tem pautado a sua atuação
mediante o fomento da investigação e desenvolvimento interno, procurando alargar o seu portefólio de produtos, suportados pela inovação nos
processos, métodos de construção, e ainda pela
utilização de novos materiais.
Poderão elencar-se dois grandes projetos:
Projeto de Inovação Produtiva:
Este investimento na ordem dos 6 milhões de
euros é uma prioridade para a Metalogalva, já que
tem vindo a apostar muito dos seus recursos, de
forma a ganhar fatores de competitividade em
relação aos seus concorrentes. Com inovação
produtiva procuramos aumentar a rentabilidade,
a eficiência dos processos produtivos e consequentes ganhos de qualidade nos seus produtos.
Projeto de Investigação e Desenvolvimento em
Co-Promoção com a Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto.
O projeto “VHSSPoles – Very High Strength Steel
Poles”, tem por objetivo o estudo e desenvolvimento
de uma nova família do produto, de base tecnológica, associado aos apoios tubulares para suporte
de linhas de transmissão, e ainda o estudo, desenvolvimento e implementação de um novo processo,
que tem por base estruturas de reação, à escala
real, capazes de validar o cumprimento de todos os
requisitos e características de estruturas metálicas
de grandes dimensões. Desta forma com a construção de um banco de ensaios vertical, tornar-se-á
possível a homologação de vários produtos, inclusivamente o resultante deste projeto.
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SEBASTIÃO FEYO DE AZEVEDO
DIRETOR DA FACULDADE
DE ENGENHARIA
DA UNIVERSIDADE DO PORTO

“A OE TEM DE CONTINUAR
A TRANSMITIR À SOCIEDADE
A IMPORTÂNCIA
DA ENGENHARIA”

Joana Soares
OERN
Fotos: FEUP

Distinguido pela Federação Europeia de Engenharia Química (EFCE) com a medalha Dieter Behrens,
Sebastião Feyo de Azevedo, atual diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP) e vice-presidente nacional da Ordem dos Engenheiros (OE) nos dois anteriores mandatos é a
quinta personalidade Europeia galardoada com este prémio.
Em entrevista à INFO, fala sobre a distinção, descreve os principais desafios enquanto diretor da
FEUP, analisa o ensino português de engenharia, o papel da OE no exercício da profissão e a importância da engenharia para a situação do país.
Foi eleito para o cargo de diretor da FEUP para
o mandato de 2010-2014. Desde que tomou
posse e até ao momento, quais têm sido os
principais desafios?
Em 2010 tomei posse na sequência de um
programa, proposto ao Conselho de Representantes da Faculdade de Engenharia, com um
conjunto de linhas e diretrizes que acho claras
e que estou a cumprir. A missão da Faculdade
é a educação, a investigação, o empreendedorismo, a inovação e a ligação à sociedade em
prestação de serviços. Ora, no plano estratégico
que propus tenho dois pontos fundamentais que
são transversais a esses temas da missão: a
internacionalização e a qualidade percebida
com critérios internacionais.
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Dito isto importa um comentário fundamental: na atividade universitária o que hoje se vê é
resultado de muitos anos de construção. As conquistas da universidade não são conquistas de
um minuto, mas de muitos anos. Por isso, e sob
outro ponto de vista, importa enfatizar que no
essencial tenho vindo a manter e a fortalecer
uma trajetória que vem da atividade de colegas
muito distintos como foi o caso do Professor
Marques dos Santos, nos seus dez anos de diretor, e do Professor Carlos Costa nos seus nove
anos como diretor da faculdade.
No plano local tenho muitas preocupações
de organização, aspeto que considero ser o
grande deficit nacional relativamente à Europa.
Neste momento Portugal tem gente nova com
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uma formação extraordinária, tão boa como em
outra parte do mundo e, comparativamente a
qualquer outro europeu, capaz de competir a
nível mundial. Contudo, em termos relativos com
os países ricos, Portugal tem um grande défice
de organização. Falo de organização, não de
capacidade individual, portanto o nosso problema é coletivo e não individual.
Nesse sentido, tenho feito bastante esforço
para trazer princípios de organização mais rígidos, mas não é fácil devido à nossa cultura.
Neste grave momento de crise, importa ter a
coragem de dizer que Portugal não está na situação em que se encontra por azar. Em primeiro
lugar é por culpa nossa, mas temos todas as
condições para ultrapassar esta situação. É verdade que há uma componente de crise europeia, mas cuidado, a crise europeia é em parte
da “história”, demasiadas vezes usada como
uma desculpa, porque mesmo com essa crise
há países europeus que continuam a desenvolver-se.
Nesta perspetiva os meus desafios foram no
sentido de racionalizar internamente o funcionamento geral e favorecer a internacionalização. E
isso tem sido conseguido.
Está anunciado pelo Governo mais cortes e restrições da autonomia de gestão das instituições
de ensino superior. Como é que a FEUP e o
senhor Eng.º enquanto diretor têm respondido
a esta situação? Como tem feito para cumprir
a estratégia da instituição e manter um nível
de elevada qualidade?
A FEUP tem uma situação privilegiada em
termos relativos com muitas outras instituições.
Tem muita reputação a nível nacional, uma
grande procura de estudantes e factualmente
recebe os melhores estudantes de Portugal. A
FEUP tem de manter isso, ganhou o direito a
essa reputação com trabalho e mantê-la-á com
trabalho.
Na investigação temos de apoiar muito os
nossos colegas para sermos competitivos.
Fomentar uma política de investigação de qualidade, que temos conseguido através da nossa
estrutura de cooperação e de discussões científicas que mantemos continuamente, e defender
muito essa política, o que passa por fazer uma

coisa que, doa a quem doer é muito importante,
que é dar alguma relevância aos rankings internacionais na área da investigação, promover de
alguma forma a auto-estima, promover os meios
e a capacidade de sermos competitivos. É mais
promover e menos dirigir. Na universidade só
conseguimos fazer coisas quando damos meios
e os colegas aderem às iniciativas.
Agora há questões que têm a ver com a
situação gravíssima que se vive conjunturalmente. A primeira tem a ver com os cortes que
são muito pesados: a nível individual dos professores e das remunerações, o que fatalmente dificulta a motivação, e a nível dos orçamentos
gerais. Estes cortes obrigam a tomar medidas, a
racionalizar processos, e aí existe alguma dificuldade cultural pois somos bastante conservadores. Em alguns casos temos métodos de trabalho
que podem e devem ser melhorados. Dou o
exemplo do problema do excesso e dispersão de
unidades curriculares. Os professores encontram muita motivação no exercício de ‘terem’ a
sua disciplina, mas isso, nos dias de hoje, pode
inviabilizar a gestão global da universidade.
A outra questão é muito simples. O atual
modelo de funcionamento em vários aspetos não
é sustentável e temos de ter a coragem de ver
isso e de atuar antes dos problemas ocorrerem.
Não podemos seguir a trajetória suicida que os
nossos governos seguiram nos últimos 17 anos,
com as consequências que todos estamos a
sentir. Temos gastos gerais muito elevados no
todo da nossa atividade de educação e investigação. A investigação, até agora, tem contribuído de forma muito limitada para cobrir esses
gastos. Isso foi ótimo, as pessoas tiveram
dinheiro para os seus trabalhos, mas a realidade
é que temos todos que contribuir para esses
gastos gerais, uma mudança de política que não
é fácil de implementar uma vez que altera a
estrutura económica da atividade. Portanto isso
é um desafio importante, o de convencer as pessoas que é preciso mudar de paradigma, de
modelo de funcionamento.
Repito o que disse, um dos comportamentos
mais graves que há, e aconteceu com os governos, de que sou muito crítico como cidadão, é o
saber que as coisas estão a acontecer e não
tomar medidas a tempo. Se não temos coragem
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ou força para tomar medidas a tempo então
demitimo-nos. Agora se só tomamos medidas
depois do desastre acontecer, nós somos culpados. Isto é a minha visão de direção de uma instituição.
Referiu que um dos seus desafios passa por
favorecer a internacionalização. Que desempenho tem tido a FEUP nesta área?
A cooperação internacional é a face visível da
internacionalização. Não há a visão milagrosa de
não colaborar com o estrangeiro e ter uma boa
visibilidade internacional. Portanto a Faculdade
tem que fomentar a internacionalização. Isso é
claramente uma política minha. A FEUP tem
que pertencer a grandes redes internacionais.
Quando entrei para diretor a FEUP já pertencia ao “CESAER- Conference of European

Schools for Advanced Engineering”, que é a
maior organização europeia de escolas de engenharia, e agora somos membros do Board of
Directors do CESAER. Apresentamos a candidatura e tivemos a honra de ter cá no Porto, em
maio passado, a reunião de diretores. Isto são
marcos.
Em final de novembro também realizamos a
primeira conferência internacional EUR-ACE.
Vieram ao Porto assistir a esta conferência colegas da Nova Zelândia, de Singapura, da Rússia,
e isto tem algum significado. Portanto, temos
promovido muito a cooperação internacional da
faculdade. Acrescento que beneficiamos todos
também da enorme atividade de muitos dos
meus colegas que fazem o mesmo. A FEUP tem
uma intensíssima agenda de intervenção em
organizações internacionais de grande relevo.
Adicionalmente temos uma atividade cada
vez mais intensa de participações em projetos
internacionais, europeus, e dos EUA como o MIT
e o Carnegie Mellon. Centro a atenção nos projetos europeus, pois trata-se de projetos ganhos
pelo trabalho individual e que são financiados a
nível europeu, enquanto que os projetos com os
americanos são financiados por Portugal.
Certamente que cabe aqui dizer que entre
2011 e 2012 tivemos projetos aprovados a nível
europeu, contratos que valem para a FEUP mais
de onze milhões de euros. Destaco três projetos
de grande prestígio científico internacional, para

40

INFO 29

lá dos importantes valores de financiamento: o
projeto do Professor Adélio Mendes –- uma
European Research Council Advanced Grant no
valor de cerca de 2 milhões de euros, destinado
a desenvolver células solares sensibilizadas com
corante para desenvolver energia elétrica; o do
Professor Manuel Alves – uma European
Research Council Starting Grant, de cerca de 1
milhão de euros, destinado a estudar instabilidades elásticas; e a bolsa para o projeto cidades
do futuro do Professor João Barros, no valor de
cerca de 1,6 milhões de euros. Isto revela uma
enorme capacidade de afirmação internacional
da Faculdade de Engenharia, o que aliás encontra reflexo na imensa qualidade dos resultados
dos rankings relacionados com a investigação.
No ranking da NTU (National Taiwan University), que tem critérios muito bem definidos e
concretos associados aos trabalhos reportados
em bases de dados internacionais reconhecidas
por todos os parceiros, temos excelentes resultados a nível das instituições europeias: a área
da engenharia mecânica aparece em 7º lugar,
a engenharia química em 12º e a engenharia
civil em 19º. São resultados que nunca tivemos,
resultados muito bons em qualquer patamar de
apreciação.
E a ligação com o mundo empresarial? De que
forma a FEUP fomenta o empreendedorismo e
acolhe projetos inovadores?
A FEUP tem a sua atividade própria, com a
sua marca, a que se associam as empresas
‘spin-off FEUP’, mas tem tido uma grande parceria de desenvolvimento no plano nacional e
internacional com o UPTEC, dirigido atualmente
pelo Professor Novais Barbosa. O Parque de
Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto é
como que ‘o braço armado da universidade para
a inovação, empreendedorismo e desenvolvimento’, e tem canalizado muito a cooperação
com as empresas, sem esquecer a cooperação
internacional. Foi inaugurado no passado dia 26
de outubro o novo Centro de Inovação do
UPTEC. Este espaço acolhe vários centros de
inovação de empresas nacionais e internacionais
orientados para a produção de novas tecnologias
direcionadas ao mercado e está fisicamente integrado no Campus da FEUP. A Faculdade de
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nova cheia de vontade de colaborar com as
empresas e com muito conhecimento. É preciso
que as empresas entendam o tipo de trabalho
que importa a ambos fazer e nem todas o entendem. Isto é, o ónus não está do lado da universidade, está nos dois lados. As boas notícias são
que, cada vez mais, ou cada vez em maior
número, a indústria também está convencida de
que interessa colaborar com a universidade.

Engenharia está envolvida em grande parte das
atividades que estão a ocupar esse edifício, em
colaboração com grandes empresas como a
EFACEC, SONAE e Tintas CIN. Portanto estamos
a intensificar a nossa afirmação como parceiros
das empresas para o desenvolvimento técnico e
económico.
A Faculdade de Engenharia tem também
uma iniciativa que acho brilhante e que reflete a
nossa capacidade de cooperação que é o
BIN@TM “BIN- Business & Innovation Network’.
É uma organização da responsabilidade do
nosso serviço de cooperação, que integra três
outras instituições internacionais. Já teve eventos em Sheffield e aqui na FEUP, para o ano será
no Brasil e daqui a dois anos em Austin. Tem trazido ao Porto e tem aproximado responsáveis
pelas atividades de inovação e empreendedorismo de várias escolas com muito sucesso no
alavancar de projetos de cooperação novos.
A universidade está perfeitamente preparada
para colaborar com as empresas. Temos gente

Serão formas da FEUP estar preocupada com
a empregabilidade dos seus alunos?
Claro que sim, e aqui dou uma nota forte e
convencida de esperança. Se há gente bem preparada para responder aos desafios e às dificuldades são os diplomados da FEUP. Os diplomas
da FEUP têm competências associadas, não são
uma simples folha de papel. Só se consegue o
diploma da FEUP depois de se ter comprovado
competências e julgo que a sociedade percebe
isso. Um diploma da FEUP, e agora com selo de
qualidade EUR-ACE, só pode ser útil para que o
seu portador consiga uma oportunidade. Claro
que há uma crise muito grande, mas temos
números reais que apontam para 80% de
empregabilidade nos primeiros seis meses pós
fim de curso. Depois, o percurso, isso é variável
e com cada um. Até podem ficar desempregados, é certo. Agora o que eu estou convencido é
que esses desempregados conseguem dar a
volta, incluindo naturalmente no estrangeiro,
como aliás, acrescente-se de há muitos anos a
esta parte o fazem muitos jovens Europeus que
trabalham no estrangeiro.
O grande problema de irem para o estrangeiro está em não existir tanta gente do mesmo
nível a vir para Portugal. Saem jovens muito bem
preparados, o que naturalmente é muito preocupante por todas as razões, incluindo a de
estarmos a alimentar as economias dos nossos
parceiros, mais ricos, e concorrentes.
Neste momento os nossos jovens têm que
acreditar em si próprios, têm que ter muita resiliência, enfim força para enfrentar dificuldades,
mas os que estão preparados vão vencer, ter
uma vida pessoal que os satisfaça profissionalmente e naturalmente contribuir para o nosso
desenvolvimento. Isto aplica-se aos nossos
diplomados.
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A faculdade está em processo de acreditação
dos cursos pelo Modelo Europeu EUR-ACE1, da
responsabilidade da OE. Como tem sido a
implementação deste processo?
Saberão que tenho uma história associada ao
modelo europeu EUR-ACE, porque participei largamente no seu desenvolvimento no quadro da
minha atividade na OE. Sou um defensor desse
modelo, na medida em que sou Europeísta e na
medida em que este modelo se enquadra nas
concepções Europeias de qualidade no ensino
superior, rigorosamente em linha com as diretrizes mais importantes do Processo de Bolonha.
Deixe-me um aparte de algo muito importante.
Nós somos Portugueses. Portugal é País e Nação
com história secular, com indeléveis laços a África,
às Américas e à Ásia, com cultura e personalidade
próprias e distintas. Por tudo o que a nossa história
universal representa, temos necessariamente que
desenvolver ou fortalecer laços com países de
outras áreas geográficas, de outros continentes,
nomeadamente com os países da lusofonia. Mas,
somos hoje um país europeu, membro da União
Europeia (UE), e devemos consequentemente ter
como objetivo futuro o fortalecimento da nossa integração plena neste continente em que vivemos,
colaboramos e competimos. Devemos é procurar
um papel de charneira da Europa com o nosso universo, num esforço de desenvolvimento que deverá
beneficiar todos. No essencial, é com as valências
europeias do século XXI e com as valências da
nossa história secular que iremos ser capazes de
cooperar, de nos desenvolvermos, de ‘exportar o
nosso conhecimento’ para o mundo.
Nessa medida eu tenho, desde há 30 anos,
desenvolvido uma intensíssima atividade europeia
e mantido uma grande disponibilidade para trabalhar a nível europeu. A minha passagem pela OE
foi uma grande oportunidade, que não desperdicei,
para dar a minha contribuição para a integração de
Portugal na Europa, na área da engenharia.
Fui vice-presidente da ENAEE-European Network for Accreditation of Engineering Education,
onde desenvolvi bastante trabalho relacionado com
o modelo de qualidade no setor da engenharia, o

1
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quadro de qualificações setorial das engenharias.
Na altura era também o delegado nacional ao
BFUG-Bologna Follow-up Group, no âmbito do processo de Bolonha e portanto tive a possibilidade de
ajudar a desenvolver uma perspetiva integrada do
modelo, das grandes linhas de qualificações globais
de Bolonha com as linhas setoriais e daí surgiu um
modelo de qualidade que é o EUR-ACE.
Em relação à FEUP, neste momento temos
uma situação muito interessante. Dos 10 cursos
de engenharia submetidos para avaliação, seis
já estão aprovados, três estão numa fase muito
adiantada de apreciação, e penso que vão merecer um parecer favorável dos avaliadores, e um
recebeu a visita do painel de avaliação nos dias
14 e 15 de fevereiro, o que significa que espero
que no fim de maio, ou junho, a FEUP tenha
todos os seus cursos com a certificação de qualidade europeia. Penso que vamos ser a primeira
escola de engenharia a apresentar todos os seus
cursos com o selo de qualidade EUR-ACE.
É um exercício importante a vários níveis: primeiro obriga-nos a refletir, não que estivéssemos
mal, mas ajuda-nos a repensar os nossos processos; em segundo lugar é uma mais-valia para os
estudantes; em terceiro lugar é mais um ponto de
captação de estudantes e a reputação da FEUP vai
aumentar com a certificação de todos os cursos,
certificados pela OE no quadro do modelo EURACE. Penso que vai ser uma marca da nossa gestão, deste período da vida da FEUP.
Formação e Profissão: Papel do Professor e do
Engenheiro na atualidade?
O grande problema do papel do professor na
formação é o de transmitir mais organização aos
estudantes. O conhecimento técnico, esse transmitimos com qualidade, mas não chega: temos
que transmitir melhor organização aos estudos, e
a organização transmite-se pela prática do que
fazemos. O exemplo pela prática é fundamental.
Um exemplo do que considero um indicador muito
crítico da capacidade de Portugal evoluir competitivamente é quando vejo um adulto atravessar uma
rua, na passadeira à frente de crianças, quando o

a marca de qualidade EUR-ACE- é detida por uma associação Europeia, a ENAEE-European Network for Accreditation of Enginerring Education, que a OE é membro. Detalhes sobre a associação, a marca EUR-ACE e o quadro
de qualificações em que este modelo assenta estão disponíveis em www.enaee.eu
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sinal para os peões está vermelho. Ou pior ainda,
quando uma mãe ou pai passam com as crianças
de mão dada, com o sinal vermelho. Acho isso
devastador para o futuro de Portugal. Isto é um
indicador só, é simbólico, complicado é o que está
por trás ou na base desses comportamentos. Para
mim, a grande questão passa pelos nossos formadores transmitirem mais rigor e organização. Estamos muito bem atualizados, temos as melhores
referências bibliográficas, temos excelentes instalações, temos os melhores estudantes, temos de
fazer melhor, que é transmitir mais rigor no que
fazemos. Tentar evitar que desenvolvam os defeitos
dos adultos, no seu crescimento. É preciso um
grande esforço nesse sentido.
Numa análise à formação académica na área da
engenharia, e ainda que nos últimos anos se
tenha diminuído o número de cursos de engenharia no país, como vê a quantidade/oferta de
cursos de engenharia a nível nacional e quais as
implicações para o ensino?

Sou muito crítico da atual rede de ensino
superior. Acho que os governos não têm tido
coragem nem força política para vencer os lobbies autárquicos, e de outro género, que querem
manter tudo como está. Acho um disparate
haver toda esta panóplia de cursos do mesmo
género. Haveria muito a dizer neste ponto.
Devíamos claramente definir um modelo que se
aproxime do modelo dinamarquês e holandês,
os alemães também já tiveram esse modelo. Ter
um sistema binário com perfis mais vocacionais
e perfis de base mais teórica, em que os primeiros ciclos de perfil mais teórico são essencialmente de seguimento para formação adicional
de segundo ciclo. Como está temos um excesso
de oferta do mesmo tipo, o que significa garantidamente uma menor qualidade.
Há um ponto fundamental, é a base, para
qualquer reforma que diminua a dimensão da
oferta de primeiros e segundos ciclos e aumente
a exigência de qualidade desses estudos. Tal
como já o escrevi há muito tempo, em 2004,
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importaria que os atuais CET (cursos de especialização tecnológica, nível 5 do atual quadro de qualificações) passassem para o quadro do ensino
superior e passassem de um ano e meio para dois
anos de formação. Com essa estrutura montada,
da responsabilidade dos institutos politécnicos,
será possível, de baixo para cima, redefinir toda a
oferta que sirva melhor, com mais qualidade, os
nossos jovens e as nossas atividades económicas.
De que forma a engenharia portuguesa pode contribuir para a situação económica financeira que
se vive em Portugal?
A engenharia e os engenheiros são um recurso
fundamental. O desenvolvimento económico de
Portugal passa pelos engenheiros terem mais protagonismo, incluindo no ajudar a fazer as leis. O
quadro jurídico nacional é um desastre de erros e
omissões, como ainda agora se observa com este
caso tétrico da interpretação da legislação sobre as
autárquicas.
Os problemas de Portugal são muitos, mas
certamente que os engenheiros têm que ganhar
mais protagonismo, como a legislação nacional
tem que ser mais exequível, não condicionada
por lobbies e não condicionante do funcionamento dos tribunais. Neste ponto, confunde-se
muito a substância com os agentes. A culpa não
é dos juízes, que na maioria das vezes estão de
mãos atadas. Os juízes são pessoas com capacidade de decisão, mas são técnicos e têm que
cumprir o que está legislado. Quando a lei permite todo o tipo de coisas que os ricos podem
fazer e os pobres não, os juízes não têm culpa no
processo. Temos é que ter uma legislação, diria
que ‘revolucionariamente’ diferente e enquanto
não tivermos força para isso não vamos lá, estamos de mãos atadas. Esse para mim é o grande
problema nacional – a legislação, o quadro jurídico português. E o meu grande desafio como
diretor da FEUP é lidar com esse quadro jurídico.
Recentemente foi distinguido pela Federação
Europeia de Engenharia Química (EFCE) com a
Medalha Dieter Behrens, que distingue uma
personalidade europeia em reconhecimento de
uma contribuição significativa para as atividades da Federação e da Engenharia Química na
Europa. O que significou para si esta distinção?
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Certamente que não gosto de falar de mim,
mas há momentos em que também ser demasiado modesto é falso. É um prémio de muito
prestígio que é dado de quatro em quatro anos,
decidido por um comité executivo em que não
está qualquer português. É presidido por um distintíssimo professor de Oxford e tem colegas
Europeus de grande reputação. É atribuído a
uma personalidade pela sua contribuição em
prol da engenharia química na Europa e fiquei
certamente muito emocionado com essa atribuição. Penso que me terá sido concedido porque
fui durante mais de 12 anos membro ativo e presidente durante três anos do Grupo de Educação
de Engenharia Química, tendo dentro e fora
desse grupo contribuído com bastantes artigos,
estudos e conferências (Europa e Canada).
Terão reconhecido esses contributos.
Enfim, é um prémio prestigiante, que vou
receber no dia 21 de abril, em Haia, na
Holanda, na sessão de abertura da conferência
Europeia de engenharia química que conta
com cerca de duas mil pessoas inscritas.
A propósito do prémio fui também convidado para um workshop na BASF sobre o
futuro da engenharia química na Europa e no
mundo que se irá realizar também em abril.
Trata-se de uma reunião restrita e é bom um
português estar lá, é bom para Portugal.
Isto associa-se a uma questão cultural sempre à volta do mesmo. É crucial que os portugueses entendam, estejam sintonizados e participem nas atividades que decorrem na
Europa.
Acho que em Portugal muitas pessoas nem
percebem que de facto existem portugueses
reconhecidos a nível europeu, não dão importância. As instituições não dão o devido relevo
à publicitação do que de bom é feito nas suas
atividades e os media não estão sensibilizados
para a importância dessa divulgação.
Há uma mensagem importante, talvez a
mais importante, do meu prémio que gostaria
de transmitir. Não é por falta de capacidade
individual que os Portugueses estão com dificuldade de se afirmarem na Europa. Um português que seja ativo e cooperante é muito bem
recebido na Europa e é atentamente ouvido
como um Europeu. Se fizer o trabalho de casa
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e for para as reuniões preparado não tenho
nenhuma dúvida nisso. Se forem participativos,
tomarem iniciativa, cooperarem, liderarem grupos são tratados da mesma forma e respeitados
como os colegas de outros países. Com todas
as vantagens que daí decorrerão para Portugal.
Como avalia o papel da Ordem dos Engenheiros no exercício da profissão e como complemento com o ensino?
A OE tem um papel muito vasto, muito além
da regulação da profissão. Tem tido um papel
de reflexão sobre a oportunidade de novas
áreas, um papel muito importante na crítica da
excessiva proliferação de formações, um papel
de grande relevo na defesa da qualidade, com
esforços e iniciativas importantes para contrariar essa falta de qualidade, e começa a ter
desde já uma intervenção no fomento da formação ao longo da vida. Penso que será importante que se adapte, culturalmente e estatutariamente, às concepções de formação ao longo
da vida, cooperando com as escolas no sentido
da defesa da qualidade dessas formações e no
seu reconhecimento para a profissão.
A OE está na linha da frente, tem muito
membros dirigentes e não dirigentes com competências para identificar áreas de formação

em falta e incentivar as escolas a suprir essas
lacunas. Além da componente política e reguladora a OE tem também de continuar a transmitir à sociedade a importância da engenharia,
diretamente ligada à capacidade dos engenheiros intervirem. Há por isso muito para fazer.
Importa acrescentar que penso que a OE é
um exemplo de organização profissional com
muita credibilidade, diria com grande credibilidade, na sociedade, pela mensagem que transmite de qualidade reguladora e de postura ética
não corporativa.
E a relação da OE com a FEUP…
A relação da OE com a FEUP é boa, se bem
que precise de mais iniciativas, como o de cooperar na inclusão nos cursos da FEUP da componente de ética e exercício profissional, um
esforço que já fizemos e que valeria a pena
revisitar. Teremos certamente que nos esforçar
por termos uma relação cada vez mais próxima
na formação de jovens, na articulação de estágios por exemplo, e a FEUP deve colaborar no
fomento da atratividade da Ordem.
Devemos transmitir que a OE é uma organização profissional muito importante para a
sociedade, na defesa da qualidade e da ética
na profissão e na vida.
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O PROJETO LAB-ON-PAPER VISA
O DESENVOLVIMENTO DE TESTES
DE DIAGNÓSTICO DESCARTÁVEIS,
BARATOS E DE SIMPLES E RÁPIDA
UTILIZAÇÃO, EXPLORANDO A
TECNOLOGIA BASTANTE PROMISSORA
DA MICROFLUÍDICA EM PAPEL

LAB-ON-PAPER: TECNOLOGIA
VERDE PARA TESTES DE
DIAGNÓSTICO DE BAIXO CUSTO

INTRODUÇÃO
Os testes de diagnóstico são essenciais para
o acompanhamento da condição física e monitorização do estado de saúde, em ambos os setores
da saúde humana e animal, e serão tendencialmente mais procurados no futuro, nomeadamente em países em vias de desenvolvimento.
A Organização Mundial de Saúde estabeleceu critérios para o desenvolvimento de testes de diagnóstico destinados à utilização em regiões económica e socialmente desfavorecidas, conhecidos
sob o acrónimo ASSURED (Affordable, Sensitive,
Specific, User-friendly, Rapid and robust, Equipment-free and Delivered to those in need) (Peeling et al., 2006). A utilização de técnicas de diagnóstico com estas características não estará
limitada aos países em vias de desenvolvimento,
representando também uma alternativa de baixo
custo às atuais tecnologias de diagnóstico, providenciando a redução dos custos dos sistemas de
saúde e facilitando tarefas tais como o rastreio
rápido de doenças e triagem hospitalar. Neste
contexto, o CENIMAT|I3N em conjunto com o

46

INFO 29

Mafalda Costa 1
João Inácio 2
Rodrigo Martins
Elvira Fortunato

1
1

CENIMAT/I3N, Departamento
de Ciência dos Materiais,
Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Universidade Nova
de Lisboa
2 Instituto Nacional de
Investigação Agrária e
Veterinária IP
1

INIAV IP iniciou recentemente em Portugal o projeto Lab-on-Paper, que visa o desenvolvimento de
testes de diagnóstico descartáveis, baratos e de
simples e rápida utilização, explorando a tecnologia bastante promissora da microfluídica em
papel. Os dispositivos baseiam-se na fabricação
de microcanais em papel simples hidrófilo, delimitados por barreiras constituídas por cera hidrofóbica.
Para além das vertentes económica e social,
estes testes vêm acrescentar uma vertente de
sustentabilidade ambiental às características
ASSURED, pela inexistência de resíduos tóxicos
e poluentes na sua produção e eliminação após
utilização.
PAPEL
O papel é um material fino e flexível, constituído por uma rede de fibras de celulose interligadas (Figura 1). Tem sido um material essencial
à civilização desde a sua invenção e, devido à
familiaridade adquirida, não é encarado como um
material particularmente complexo. No entanto,
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fig. 1 (ao lado)
Imagem obtida por microscopia
eletrónica da folha de papel
com cera impressa na superfície

devido à sua origem vegetal, apresenta uma
enorme complexidade tanto a nível morfológico
como a nível químico. A celulose, a molécula biológica mais abundante no planeta, é o principal
elemento estrutural da parede celular das plantas
e apresenta um elevado grau de polimerização e
cristalinidade. É um polímero polissacarídeo linear
e homogéneo constituído por unidades monoméricas de β(1-4)-D-glucopiranose (Roberts, 1996).
É um polímero natural de extrema importância
para a economia mundial. Para usos industriais a
celulose é maioritariamente obtida a partir da
madeira e do algodão e é utilizada sobretudo para
produzir cartão e papel.
MICROFLUÍDICA EM PAPEL
A microfluídica é uma área emergente da
ciência e tecnologia e refere-se à manipulação e
processamento de volumes de fluídos na ordem
dos micro ou nano litros (Vyawahare, 2011). Utiliza sistemas e dispositivos de dimensões reduzidas onde são implementados canais com geometrias milimétricas através dos quais os fluídos são
conduzidos até às zonas onde ocorrem as reações. Na microfluídica em papel o controlo dos
volumes é feito na rede fibrosa que constitui o
papel. O papel é, inequivocamente, um material

orgânico muito barato e é compatível com a generalidade das aplicações químicas, bioquímicas e
médicas. Outra grande vantagem da utilização do
papel neste tipo de dispositivos encontra-se no
facto de a rede fibrosa que o constitui permitir o
deslocamento de líquidos através de forças capilares. Deste modo, o seu funcionamento não
necessita de qualquer tipo de bombas ou alimentação energética. A invenção da microfluídica em
papel tem sido atribuída ao grupo do professor
George Whitesides, da Universidade de Harvard
nos Estados Unidos da América (Martinez et al.,
2007). Recentemente, numa sessão plenária da
conferência “Portugal: Presente no Futuro”, organizada pela Fundação Francisco Manuel dos Santos no Centro Cultural de Belém, entre 14 e 15 de
setembro último, Andrew Zolli, um visionário e
reputado consultor de governos e de grandes corporações na área das novas tendências globais,
considerou que a tecnologia da microfluídica em
papel vai mudar o mundo tal como o conhecemos.
É uma inovação enorme que vai proporcionar que,
no futuro, milhões de pessoas possam ter acesso
a diagnósticos médicos especializados em regiões
económica e socialmente desfavorecidas (esta
muito interessante sessão plenária pode ser vista
em www.presentenofuturo.pt/sessoes/15). O projeto Lab-on-Paper, que temos vindo a desenvol-
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ver, explora a utilização do papel em dispositivos
de diagnóstico de elevado valor acrescentado,
combinando as vantagens da microfluídica, como
a redução do consumo de reagentes e de amostras biológicas, a simplicidade de obtenção de
resultados e a facilidade de produção em massa
dos dispositivos, com as propriedades óticas do
papel. A opacidade e a cor branca do papel fornecem o contraste ideal para uma revelação colorimétrica dos resultados.
PRODUÇÃO DOS DISPOSITIVOS
Muito embora existam atualmente várias técnicas para fabricar dispositivos de microfluídica em
papel, optámos por utilizar um método baseado na
impressão a cera (Carrilho et al., 2009), devido à
sua simplicidade e eficácia. Esta metodologia utiliza a nova tecnologia de impressão a tinta sólida
da Xerox Corporation, permitindo criar no papel
barreiras hidrófobas capazes de delimitar canais
hidrófilos, assim como zonas de teste e zonas de
deposição de amostras. Soluções biológicas como
sangue, plasma, saliva ou urina podem deslocar-se
nestes canais por capilaridade e ser assim distribuídas por várias zonas de teste. A produção dos
dispositivos inclui cinco fases: (i) desenho dos
padrões microfluídicos em programas informáticos; (ii) impressão a cera dos padrões desenhados;
(iii) aquecimento, para difusão dos padrões de
cera por toda a espessura do papel; (iv) deposição
de reagentes nas zonas de teste e controlo; e (v)

fig. 2 (ao lado)
Ilustração da produção de dispositivos de
microfluídica em papel usando a técnica de
impressão de cera. A cera é impressa na
superfície do papel (A), pelo que o controlo dos
fluídos não é possível apenas com esta etapa (D).
Por aquecimento, a cera difunde-se por toda a
espessura do papel (B), formando barreiras
hidrófobas que permitem controlar o fluxo de
soluções nos canais delimitados (E). Finalmente
o encapsulamento é impresso na frente e verso
do papel (C). Como a impressão a cera é
superficial, o encapsulamento não interfere no
deslocamento das soluções pelos canais (F)
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impressão do encapsulamento (Figura 2). Esta técnica permite obter canais com uma largura mínima
de 500 μm e 150 μm de altura, correspondente à
espessura da folha de papel (Costa, 2012). O
dimensionamento dos dispositivos e os respetivos
padrões microfluídicos são fácil e rapidamente
adaptáveis a vários sistemas. O passo de encapsulamento do dispositivo é muito importante em
testes de diagnóstico uma vez que protege os
canais e os reagentes de contaminações externas,
retém os fluídos nos canais, facilitando a manipulação do dispositivo, e também reduz a sua evaporação. Este encapsulamento é efetuado simplesmente através da impressão de uma camada
contínua de cera em ambas as faces do dispositivo
(Schilling et al., 2012). O produto final apresenta
um volume muito reduzido, comparável a uma
folha de papel, o que permite a redução dos custos
de transporte e armazenamento. Nos sistemas
mais simples, a reação de componentes das amostras com reagentes específicos depositados nas
zonas de teste e de controlo, tais como enzimas,
indicadores e/ou outras biomoléculas, origina uma
alteração de cor facilmente detetável. Os resultados colorimétricos podem ser analisados apenas
visualmente, em tudo semelhante a um vulgar
teste de gravidez, ou através de uma digitalização
ou fotografia capturada com um telefone, o que
permite analisar os dados no local com um programa informático simples ou enviá-los para laboratórios centralizados mais bem equipados (Veigas
et al., 2012).
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PROVAS DE CONCEITO
São apresentados em seguida dois exemplos
de dispositivos de microfluídica em papel que
temos vindo a optimizar, como prova de conceito.
O primeiro dispositivo é muito simples e baseiase numa reação enzimática que permite detetar
a presença de glucose em solução. O segundo
dispositivo visa o diagnóstico serológico da leishmaniose canina através da deteção de anticorpos produzidos contra os parasitas no soro dos
animais infetados.
Dispositivo para deteção de glucose
O controlo da concentração de glucose sanguínea é uma análise clínica muito utilizada na
monitorização da condição física e realizada regularmente no caso de pacientes com doenças
como a diabetes. Foi otimizado um dispositivo de
microfluídica em papel que permite detetar e
quantificar colorimetricamente a concentração de
glucose em soluções (Figura 3). A solução contendo glucose é direcionada por capilaridade para
as zonas de teste, onde se encontram imobilizadas enzimas e indicadores de oxidação/redução
adequados. Aqui, a oxidase da glucose oxida o
açúcar em ácido glucónico, com formação de
peróxido de hidrogénio. Subsequentemente o
peróxido de hidrogénio é reduzido através da oxidação dos indicadores, numa reação catalisada
pela enzima peroxidase, manifestando-se numa
alteração colorimétrica cuja intensidade é proporcional à concentração de glucose presente na
amostra. A utilização de múltiplos indicadores em
diferentes zonas de teste permite um aumento do
espectro de concentrações de glucose detetadas,
uma vez que apresentam sensibilidades diferentes, e um aumento da precisão do teste. Os resultados podem ser analisados visualmente, por
comparação com uma escala de cor impressa no
teste ou, para obtenção de um resultado mais
preciso, analisados através de uma digitalização
do teste ou de uma fotografia tirada, por exemplo,
com um telemóvel. O dispositivo desenvolvido
permitiu identificar concentrações de glucose
entre 0,01 e 40,0 mM, um intervalo que engloba
valores clinicamente relevantes, com um custo
estimado de pouco mais de dois cêntimos para a
fabricação de cada dispositivo (Costa, 2012).

Dispositivo para diagnóstico serológico
da leishmaniose canina
A leishmaniose é uma doença infeciosa endémica em regiões como a bacia do Mediterrâneo,
Médio Oriente e América do Sul. É provocada por
parasitas do género Leishmania transmitidos atra-

fig. 3 (em cima)
Esquema das etapas de fabricação
do dispositivo de microfluídica em
papel para deteção de glucose

vés da picada de mosquitos do género Phlebotomus. O principal hospedeiro da doença é o cão,
sendo transmissível ao Homem. O dispositivo de
microfluídica em papel para diagnóstico da leishmaniose canina foi implementado de modo a
reproduzir os imunoensaios de fluxo lateral já disponíveis comercialmente, permitindo detetar anticorpos anti-Leishmania no soro dos animais infetados (Figura 4). O dispositivo inclui uma linha de
teste, que indica o resultado, e uma linha de controlo que indica a validade do teste. Na linha de

49

CIENTÍFICO

PERSPETIVAS FUTURAS
Os testes rápidos tornaram-se relativamente
comuns nos países desenvolvidos, sendo um bom
exemplo o vulgar teste da gravidez, como métodos
complementares de diagnóstico. Apesar da sua
simplicidade, ainda assim a maioria destes testes
rápidos apresenta custos de fabricação que poderão limitar uma utilização mais abrangente em
regiões económica e socialmente mais desfavorecidas. Tem sido assim desenvolvida investigação
no sentido de providenciar plataformas de diagnós-

fig. 4 (em cima)
Esquematização do funcionamento do
dispositivo de microfluídica em papel para
diagnóstico serológico da leishmaniose
canina (A). Ilustração (B) e fotografia (C)
da prova de conceito desenvolvida

teste encontra-se imobilizado o antigénio, constituído por um extrato proteico de uma estirpe de
referência do parasita Leishmania infantum. No
caso de ser testado um soro contendo anticorpos
anti-Leishmania, verifica-se uma reação de bioreconhecimento entre estes anticorpos e o antigénio imobilizado na linha de teste, assinalada por
uma alteração colorimétrica resultante da concentração de nanopartículas de ouro neste local.

tico mais baratas, portáteis e robustas para aplicação em situações de carência de recursos financeiros, técnicos e/ou de pessoal especializado. É
neste contexto que a microfluídica em papel tem
vindo a ser explorada, também pelo nosso grupo,
visando o desenvolvimento de biossensores de
baixo custo e de fácil utilização, como os atrás descritos. Estes sensores poderão vir a ser adaptados
à deteção de inúmeros compostos, tais como drogas, hormonas, enzimas, ácidos nucleicos ou
outros marcadores biológicos indicadores de patologias, infecciosas ou não-infecciosas, complementando o seu diagnóstico e a monitorização dos
efeitos das terapias administradas aos pacientes.
Para além da fabricação de dispositivos de diagnóstico, a tecnologia de microfluídica em papel
poderá revelar-se também muito promissora noutros contextos importantes, como o controlo da
qualidade alimentar e ambiental
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INTRODUÇÃO
As zonas de risco de incêndio florestal localizam-se em áreas onde um incêndio pode facilmente
ser iniciado e, em zonas para onde os incêndios são facilmente alastrados. Uma avaliação precisa
dos problemas dos incêndios florestais e a decisão das soluções a adotar apenas são satisfatórias
quando é possível elaborar uma cartografia precisa das zonas de risco de incêndios florestais (Erten
et al., 2002). Os incêndios florestais ocorrem frequentemente, existindo uma necessidade de abordagens supranacionais que analisam cenários com fatores envolvidos e efeitos globais dos incêndios.
É impossível controlar a natureza, mas é possível cartografar zonas de risco de incêndios florestais
e assim minimizar a frequência desse fenómeno (Erten et al., 2002). Os Sistemas de Informação
Geográfica (SIG) constituem uma ferramenta importante e eficiente usada nos municípios também
com o objetivo de minimizar estes desastres naturais. Desta forma, as tecnologias SIG têm sido usadas em múltiplas análises de incêndios florestais (e.g., Chuvieco e Congalton, 1989; Chuvieco e
Sales, 1996, Erten et al., 2002). No entanto, estas análises são elaboradas em software SIG comercial. Este artigo apresenta os resultados de um projeto de investigação que consistiu na criação de
mapas de risco de incêndio florestal num ambiente SIG Open Source. A aplicação desenvolvida é
bastante promissora em termos de qualidade, elevada segurança, maior flexibilidade e baixo custo.
Este projeto foi desenvolvido na plataforma Quantum GIS (http://www.qgis.org/) e a interface foi
desenvolvida em Python (http://www.python.org/). Mais detalhes poderão ser consultados em Teodoro e Duarte (2011) e Teodoro e Duarte (2012).
METODOLOGIA
A produção de mapas de risco de incêndios florestais abrange várias fases e a produção de vários
mapas (Figura 1). Todos os mapas são produzidos de acordo com as regras presentes nos guias metodológicos (PMDFCI, 2008) da recentemente extinta AFN (Autoridade Florestal Nacional, agora ICNF,
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Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas). O mapa de probabilidade incorpora a informação do número de incêndios que ocorreram num período de 15 anos, para cada pixel. De seguida,
uma média anual é calculada, em percentagem, para cada pixel.
O mapa de suscetibilidade é obtido através do mapa de declives e da informação de ocupação do
solo (CORINE Land Cover). O produto matemático destes dois mapas (mapa de probabilidade e mapa
de suscetibilidade) resulta no mapa de perigosidade. O mapa de vulnerabilidade expressa o grau de
perda a que um elemento está sujeito e varia numa escala de zero a um, considerando a informação
da distância às estradas. O mapa do valor económico contém a informação do preço, em euros, do
solo, para cada pixel. Esta informação pode ser obtida nos municípios e é pública. A multiplicação do
mapa de vulnerabilidade pelo mapa do valor económico tem como resultado o mapa do dano potencial.
Finalmente, o mapa de risco de incêndio florestal é criado através do produto matemático do mapa
de perigosidade pelo mapa do dano potencial (Potential Damage).

Probability

Susceptibility

Hazard

Vulnerability

Economic value

RISK

Potencial damage

Esta aplicação foi desenvolvida através de plugins ou extensões do Quantum GIS e incorpora
sete procedimentos numa única barra de ferramentas (Figura 2). A primeira funcionalidade (TIN
Creation) permite gerar uma TIN (Triangulated Irregular Network) baseada na triangulação de Delaunay. A segunda funcionalidade (GRID) permite a criação de uma grelha a partir de um ficheiro vetorial. O tamanho do pixel está definido como 25 metros (de acordo com as regras da AFN). A funcionalidade seguinte (Terrain Analysis) permite produzir mapas de declive e mapas de orientação. Este
aspeto é relevante na propagação do fogo que é mais elevada em terrenos com elevados declives.
A funcionalidade Probability Map permite gerar o mapa de probabilidade que considera a informação
do número de fogos que ocorreram nos últimos 15 anos, para cada pixel. As funcionalidades (Hazard
Map e Risk Map) consistem na produção dos mapas de perigosidade e de risco de incêndio florestal.
A última funcionalidade é transversal ao projeto e permite fazer a conversão de ficheiros vetoriais
(shapefile) em ficheiros matriciais (raster). Todas as funcionalidades desta aplicação foram criadas
usando os comandos disponíveis nas bibliotecas do GDAL e OGR, tendo sido também baseada em
plugins já implementados, sendo demonstrado desta forma o conceito de Open Source. A biblioteca
GDAL (Geospatial Data Abstraction Library) permite manipular dados geoespaciais de formato raster,
desenvolvida sob uma licença Open Source da OSGeo (Open Source Gespatial Foundation). Os formatos suportados pela biblioteca GDAL incluem GeoTIFF, Erdas Imagine, SDTS, ECW, MrSID,
JPEG2000, DTED, NITF, entre outros. A biblioteca OGR (Simple Features Library) está desenvolvida
na linguagem C++ que fornece ferramentas (também em linha de comando) que possibilita o acesso
à leitura (e por vezes escrita) de uma variedade de ficheiros com formato vetorial, incluindo ESRI shapefiles, S-57, SDTS, PostGIS, Oracle Spatial e MapInfo mid/mif e formatos TAB. A biblioteca OGR faz
parte da Biblioteca GDAL. GDAL/OGR são consideradas o maior projeto de software livre devido à sua
capacidade de troca de dados, assim como na comunidade do SIG comercial devido ao uso de um
conjunto de funcionalidades acessíveis (Neteler e Raghavan, 2006).

figura 1 (ao lado)
Modelo concetual

Probability
Map

GRID

TIN
Creation

Terrain
Analysis

Hazard
Map

Risk
Map

Rasterize

figura 2 (em cima)
Barra de ferramentas
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RESULTADOS
A aplicação desenvolvida foi testada em três áreas diferentes e comparada com mapas de risco de
incêndio florestal produzidos num software SIG comercial. A figura 3 apresenta alguns mapas produzidos para o município de Santa Maria da Feira. O produto final, ou seja, o mapa de risco de incêndio
florestal incorpora seis classes: sem risco/informação (preto), risco muito baixo (verde escuro), risco
baixo (verde), risco médio (amarelo), risco elevado (laranja) e risco muito elevado (vermelho).
DISCUSSÃO E RESULTADOS
A aplicação descrita neste artigo é uma aplicação SIG Open Source para produção de mapas de
risco de incêndio florestal. Além de ser uma aplicação Open Source, pode facilmente ser usada, customizada e melhorada pelos autores ou por qualquer utilizador. Esta aplicação apresenta também a
vantagem de agrupar numa única barra de ferramentas todos os procedimentos necessários para criação de mapas de risco de incêndio. Este projeto apresenta inúmeras contribuições na área das aplicações SIG Open Source aplicado aos incêndios florestais.

figura 3 (ao lado)
Resultados
(a) Probability Map
(b) Hazard Map
(c) Potential Damage
(d) Risk Map
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CASO DO MUNICÍPIO
DE VILA NOVA DE GAIA

CONVERSÃO DE GRANDES
VOLUMES DE INFORMAÇÃO
CARTOGRÁFICA PARA
PT-TM06/ETRS89

Marco Lima de Carvalho,
Paulo Nuno Sampaio
Gaiurb – Urbanismo
e Habitação, EEM
– Dep. Informação Geográfica

Resumo – O estudo descrito consiste na apresentação do caso do município de Vila Nova de Gaia,
no que se refere à conversão de grandes volumes de informação cartográfica para o novo sistema
de referência PT-TM06/ETRS89, e a sua implementação generalizada no município no ano de 2010.
A metodologia aqui apresentada traduz a transposição para a realidade de uma situação algo complexa no que diz respeito à sua utilização por todos os técnicos de um município e não apenas por
um grupo restrito de técnicos especializados. No caso de Vila Nova de Gaia, os terabytes de informação geográfica distribuídos por vários servidores, inviabilizavam à partida a alteração em bloco
de toda a informação apenas por um grupo de trabalho. Neste sentido foram estudadas soluções
expeditas no que diz respeito às características técnicas da própria transformação cartográfica,
garantindo sempre o rigor posicional associado à escala da cartografia. Assim como o facto de qualquer técnico, poder efetuar as suas próprias transformações e adequando o histórico de informação
cartográfica, topográfica e de desenho técnico para o novo sistema de referência.
O trabalho aqui apresentado relata os seguintes procedimentos:
Definição dos parâmetros a aplicar à transformação no concelho de Vila Nova de Gaia e validação da transformação obtida com verificação da exactidão posicional;
■ As aplicações informáticas disponibilizadas para todos o técnicos e munícipes que possuam
informação cartográfica e métodos de conversão;
■ A sua divulgação e sensibilização generalizada, assim como a influência desta transformação
no dia-a-dia dos serviços municipais;
A transformação de todo o servidor de dados geográficos e cartográficos, das inúmeras aplicações
informáticas, foi um caso de sucesso, baseado no ligeiro impacto que a mesma teve nos procedimentos diários dos diversos serviços, devido a um planeamento eficaz e definição de uma estratégia
optimizada para a implementação do novo sistema, PT-TM06/ETRS89.
■
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1.INTRODUÇÃO
A partilha de informação entre os diferentes países da comunidade europeia tornou-se um factor
primordial para um crescimento sustentável, por este motivo têm sido adoptados critérios de harmonização da informação entre os diferentes estados. A mudança de um sistema de referência cartográfica e a consequente alteração de toda a base de dados geográfica é um processo complexo e moroso.
No entanto a Directiva INSPIRE, Infra-Estrutura de Informação Espacial na Comunidade Europeia,
obriga os Estados Membros a gerirem e a disponibilizarem os dados e os serviços de informação geográfica (IG) de acordo com princípios e regras comuns (metadados, interoperabilidade de dados e
serviços de IG, princípios de acesso e partilha de dados). (Inspire,2011).
No caso concreto de Portugal a entidade responsável pela gestão e manutenção dos Sistemas de
Referência, o Instituto Geográfico Português (IGP), considerou os sistemas anteriormente utilizados,

Datum 73 (DT73), entre outros, como obsoletos e adoptou o novo sistema de georreferenciação designado por PT-TM06/ETRS89, apoiado no sistema global de referência ETRS89 (European Terrestrial
Reference System 1989) recomendado pela EUREF (European Reference Frame, subcomissão da
IAG - Associação Internacional de Geodesia).
Desde 2006 que o IGP adoptou este novo Sistema de Referência e por este motivo, com vista à
uniformização da informação com o Datum recomendado, a Gaiurb, EEM decidiu em 2008 iniciar o
processo de adopção desse mesmo sistema. Para tal, foi necessário estudar e analisar quais os procedimentos mais adequados que garantissem o rigor posicional, uma célere transformação da informação cartográfica e a adopção de procedimentos globais de implementação em todos os serviços
municipais, com o mínimo de impacto.
Ao longo da sua existência a Gaiurb, EEM tem desempenhado um papel fundamental no município
de Vila Nova de Gaia e habituou os seus munícipes a estar na vanguarda da tecnologia em todas as
suas áreas de intervenção. No que diz respeito aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), implementou e desenvolveu ferramentas de apoio ao Urbanismo sendo um dos municípios de referência a
nível nacional, não só pelo tipo de aplicações que utiliza, mas também pelo volume de informação
georreferenciada que possui nos seus servidores e disponibiliza ao público em geral. Entendemos por
isso que era agora a altura ideal para dar cumprimento às directivas europeias e nacionais, implementando a utilização do sistema de referenciação PT-TM06/ETRS89.
2.IMPLICAÇÕES DA ADOPÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE REFERÊNCIA
Analisada toda a informação georreferenciada disponível nos servidores da Gaiurb, podemos agrupar toda a informação em dois grandes grupos; a informação vectorial e a informação raster. A informação vectorial engloba a informação de cartografia topográfica de vários anos, cartografia temática,
levantamentos topográficos, alvarás de loteamento e estudos urbanísticos inter-departamentais. Relativamente à informação raster temos os ortofotomapas de vários anos, cartografia histórica, planos e
alvarás de loteamento. Toda esta informação encontra-se armazenada nos mais diversos formatos, a
saber, dwg, dxf, dwf, shp e sdf, bases de dados Postgres e SQL para a informação vectorial e jpeg, tif
e sid para a informação raster.
Esta informação serve de base às duas principais aplicações utilizadas na empresa, a aplicação de
emissão de plantas utilizada no atendimento ao munícipe e o Gismat que está disponível para todos os técnicos da empresa, departamentos municipais e outras empresas do município e serve de base para a produção de nova informação através da utilização de ferramentas de CAD (Computer-aided design) e SIG.
O grande desafio para a concretização desta mudança de Sistema de Referência, tendo em consideração todos os diferentes tipos de informação e as especificidades de cada aplicação, era o de desenvolver
procedimentos de transformação que permitissem:
– Garantir a qualidade e fiabilidade da informação após a transformação;
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– Garantir o normal funcionamento da empresa e das aplicações;
– Disponibilizar ferramentas, de fácil utilização, para que qualquer técnico consiga transformar a
informação entre os dois sistemas de referência, DT73 e PT-TM06/ETRS89, no seu posto de trabalho.
3. ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DE SISTEMA DE REFERÊNCIA
3.1 Avaliação de metodologias para a implementação da transformação
A primeira análise de conversão realizada foi efetuada com recurso à transformação de coordenadas pelos métodos de Bursa-Wolf e Molodensky cujos parâmetros utilizados são os disponibilizados através do site do IGP. Utilizando como ponto de partida a rede de marcas topográficas já calculadas em ambos os sistemas de referência, por métodos de posicionamento precisos, procedeu-se
à transformação da rede de marcas por ambos os métodos e obtiveram-se diferenças que variam
na ordem dos 1,5m, logo a utilização deste tipo de metodologias, com o recurso a parâmetros globais, para a concretização da transformação, foi abandonada.
Em seguida foram analisadas as aplicações oficiais disponibilizadas pelo IGP para a conversão
entre os dois sistemas. Estes aplicativos apesar de serem de fácil utilização, apenas estão disponíveis
para os formatos dgn, shp, dxf e tfw. Após algumas verificações constatou-se que estes aplicativos
introduziam erros de geometria nos ficheiros transformados, o que inviabilizava a sua utilização
(Figura 1). É notória a degradação vectorial do desenho, nomeadamente nos arcos, círculos, tramas
e geometria dos edifícios. Outro factor impeditivo à utilização destes aplicativos era a obrigatoriedade
de transformar toda a informação existente no servidores, nos diversos formatos dwg, sid e jpeg, (a
título de exemplo, no servidor cartografia existem 13.000 ficheiros em formato dwg) para um dos
formatos referidos anteriormente, o que implicava duplicação de procedimentos, tempo e recursos.
informáticos.
A última metodologia analisada foi a utilização do método das grelhas para a concretização da
conversão entre os dois Sistemas de Referência. Segundo José Alberto Gonçalves no seu estudo
sobre a Adopção de Sistema de Referenciação Geográfica Globais “a conversão de Datum é essencialmente uma transformação planimétrica, que requer a determinação de diferenças de longitude

DT73

PT-TM/ETRS89
Erros de
geometria

fig. 1 (ao lado)
Comparação entre a cartografia vectorial
antes e após a transformação
com o aplicativo do IGP
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(Δλ) e latitude (ΔΦ). Dispondo de duas grelhas regulares (uma para cada coordenada) de diferenças, os valores de Δλ e ΔΦ podem ser calculados em qualquer ponto através de uma interpolação
bilinear. As grelhas deverão ser geradas a partir das diferenças de coordenadas nos pontos da rede
geodésica” (Gonçalves, 2008).
A aplicação deste tipo de metodologias permite de forma simples transformar um grande volume
de informação e com bastante fiabilidade, apenas não está disponível a sua utilização na maioria dos
softwares, assim como para a totalidade dos diferentes formatos e diferentes aplicações informáticas
existentes na empresa.
Segundo o autor do mesmo do estudo “atendendo a que muitos utilizadores gerem informação para
regiões de relativamente pequena dimensão, como por exemplo um concelho ou uma associação de municípios, podem ser admitidas simplificações, sem perda de rigor. A mudança de sistema numa pequena
região, digamos até uma dimensão de 20 km, traduzir-se-á essencialmente numa translação. A simplificação consistirá em determinar a translação média para a região e, após verificar que dentro da precisão dos
dados ela pode ser considerada constante, aplicá-la como uma simples translação.” (Gonçalves, 2008)
Este foi o factor determinante para a opção tomada, que foi a de calcular um vector de deslocação
médio para o concelho de Vila Nova de Gaia e aplicá-lo a toda a informação georreferenciada nos servidores do município.
3.2 Cálculo dos parâmetros de transformação e avaliação de resultados
3.2.1. Cálculo dos parâmetros de transformação
Para o cálculo do vector de translação médio, uma vez que existe uma boa distribuição de marcos
de primeira e segunda ordem da Rede Geodésica Nacional na área do concelho, a saber, o de Corujeiras, Afurada, Santo Ovídeo, Arnelas e Vergada, foram calculadas para cada marco as diferenças de
coordenadas entre os Data DT73 e PT-TM06/ETRS89, de acordo com as coordenadas oficiais do IGP
disponibilizadas no sítio da internet e calculada a média das diferenças entre os Data (quadro 1).
Comparando esta informação com a informação explanada no quadro 2 é notório que, para a informação cartográfica utilizada no concelho de Vila Nova de Gaia, o desvio padrão é inferior ao desvio
máximo permitido para Modelos Numéricos Topográficos (MNT) à escala 1:1000, 1:2000 e 1:5000
existentes no município.

Quadro 1 – Valores médios das diferenças de
coordenadas entre os dois Data
Dx (m)

Dy (m)

Média

-2,768

–2,524

Desvio Padrão

0,119

0,133

Quadro 2 – Exactidão e precisão posicionais para a cartografia nas escalas 1:1000 1:2000, 1:5000 (metros)

MNT (Nas escalas
1:1000, 1:2000 e
1:5000 tem a
designação de MNTC)

Escala da Carta /
/ Escala do Voo

1:1 000 / 1:4 500

Grupo B – Desvio
planimétrico têm
que apresentar um
desvio <=

0,18

1:2 000 / 1:7 500 1:5 000 / 1:15 000

0,30

0,75

De uma forma geral uma transformação entre data geodésicos é efetuada aplicando a uma translação, uma rotação e um factor de escala. Dado que para a transformação entre os dois data geodésicos apenas ia ser utilizada uma translação, era necessário avaliar o impacto desta simplificação.
Com recurso à já referida rede de marcas topográficas do município e utilizando uma transformação
afim foi determinada uma rotação de 0,0011º e um factor de escala de 0.999989346. Baseados nos
resultados obtidos e tendo em consideração as escalas envolvidas, a interferência na qualidade do
resultado é mínima e pode por isso ser desprezado. Este factor é crucial tanto na simplificação do
desenvolvimento aplicacional como na conversão da informação raster. A importância desta simplificação na informação raster, explica-se pelo facto de apenas ser alterado o ponto de inserção da imagem não havendo alteração do tamanho do pixel nem da rotação da imagem, que tanto pode estar
aplicada à própria imagem ou inserida no ficheiro de georreferenciação.
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Corujeiras

Corujeiras

Afurada

Diferença de coordenadas oficiais
(TM06-DT73)

Diferença de coordenadas oficiais
(TM06-DT73)

Afurada

Ry - Translação média

Ovídio

Rx - Translação média

Ovídio

Ry - Transformação do IGP

(Resíduos com escala de 10.000x)

Arnelas
fig. 2 (ao lado)
Representação espacial dos resíduos
em X e Y da Translação média
e da Transformação do IGP

Rx - Transformação do IGP

(Resíduos com escala de 10.000x)

Arnelas

Vergadas

Vergadas

No sentido de validar estes resultados foi efetuado um teste comparativo da transformação utilizando as coordenadas dos marcos geodésicos em DT73. As coordenadas em PT-TM06/ETRS89
foram calculadas através da aplicação da translação média às coordenadas em DT73 e através dos programas de transformação fornecidos pelo IGP.
Os resíduos de ambos foram obtidos por comparação com as coordenadas oficiais disponibilizadas
para cada marco.
Conforme é possível verificar através das figuras 2 e 3, onde estão representados de forma gráfica e espacial (para a representação espacial foi aplicado um factor de escala de forma a que os
resíduos pudessem ser visíveis) os resíduos de transformação por ambos os métodos, à esquerda
estão representados os resíduos em x e à direita os resíduos em y. Da análise dos gráficos é possível
verificar que os resíduos obtidos através da translação variam em torno de uma posição média,
conforme era de esperar, mas existe uma variação maior entre os diferentes resíduos. Relativamente
aos resíduos obtidos através da transformação fornecida pelo IGP existe uma maior uniformidade
entre os resíduos dos diferentes pontos, o que se explica pelo facto de se utilizar um polinómio de
grau dois para a transformação, e se estar a aplicar um modelo definido a nível nacional, mas ao
contrário do método anterior todos os resíduos apresentam a mesma tendência, o que não é uma
situação ideal.

0,200

0,200

0,150

0,150

0,100

0,100

0,050

0,050
Rx-trans

0,000
–0,050

fig. 3 (ao lado)
Gráficos dos resíduos em X e Y
da Translação média e da
Transformação do IGP (metros)

Quadro 3 – Valores médios das diferenças de
coordenadas entre os dois Data (metros)
EMQx

EMQy

Translação

0,11

0,12

0,15

IGP

0,09

0,07

0,11
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EMQxy

Ry-trans
0,000

1

2

3

4

5

Rx-IGP
–0,050

–0,100

–0,100

–0,150

–0,150

–0,200

–0,200

1

2

3

4

5

Ry-IGP

Calculado o erro médio quadrático (EMQ) dos resultados obtidos (Ariza,2002) por ambos os métodos, valores representados no quadro 3, é possível constatar que os erros envolvidos são da mesma
ordem de grandeza, existindo uma diferença de 4 cm entre ambos os métodos.
Tendo em consideração que as coordenadas dos próprios marcos geodésicos têm resíduos associados que variam entre os 2 cm e 4 cm, considerando as escalas da informação cartográfica utilizada
no concelho de Vila Nova de Gaia, concluímos que é válida a utilização da translação média de -2.768
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metros em X e -2.524 metros em Y, para a transformação entre Datum 73 e Datum ETRS89 no município de Vila Nova de Gaia.
3.2.2 – Avaliação de Resultados
No sentido de validar os parâmetros para a translação média, determinados anteriormente, foi
escolhido um grupo de doze pontos existentes simultaneamente nas cartografias 1:1000, 1:2000
e 1:5000. O levantamento de campo foi efetuado com recurso a um equipamento GPS de dupla
frequência e foram utilizadas as correções diferenciais da estação de referência de Gaia do IGP em
modo de pós-processamento (RENEP, 2010).

Corujeiras
Afurada

Santo Ovídeo

Arnelas

fig. 4 (ao lado)
Distribuição e exemplo dos
pontos de controlo utilizados
para validação da transformação

Vergadas

Para que o resultado desta validação seja coerente, foi necessário efetuar a avaliação da qualidade
da informação antes e depois da transformação. As coordenadas dos pontos levantados foram calculadas, através de pós-processamento, em Datum 73 e Datum PT-TM06/ETRS89, posteriormente comparadas com os valores das suas coordenadas obtidas da cartografia antes e depois da translação, os
resultados encontram-se explanados nos quadros 4 e 5.

Quadro 4 – Cálculo do EMQ da cartografia antes e depois da translação (metros)
Cartografia 1:5000
Média
DT73

X
Y

ETRS89

-0,051
-0,068

Desvio
Padrão

0,307
0,258

Cartografia 1:1000

Cartografia 1:2000
EMQ

Média

Desvio
Padrão

0,298

0,092

0,183

0,256

-0,012

0,341

Quadro 5 – EMQ planimétrico entre os Data (metros)

EMQ

Média

Desvio
Padrão

EMQ

0,194

-0,021

0,140

0,123

0,320

0,074

0,101

DT73

ETRS89

0,114

Cartografia 1:1000

0,168

0,205

0,374

0,319

0,393

0,401

X

-0,121

0,306

0,317

0,056

0,173

0,171

-0,011

0,145

0,126

Cartografia 1:2000

Y

0,001

0,257

0,246

0,046

0,330

0,312

0,052

0,177

0,162

Cartografia 1:5000

Nesta fase da análise o importante não é analisar a qualidade posicional em termos absolutos
da cartografia, esse controlo foi já realizado aquando da aquisição da mesma, mas sim calcular
qual o valor da degradação posicional, resultante da aplicação da translação média. Da análise
do quadro 5, verifica-se que os EMQxy para as cartografias 1:1000, 1:2000 e 1:5000 calculado
nos dois data são da mesma ordem de grandeza. Conclui-se deste modo que o rigor posicional
das cartografias é da mesma ordem de grandeza antes e após a transformação para PTTM06/ETRS89.

61

CIENTÍFICO

Quadro 6 – Resultado comparativo do EMQ das
diferenças de uma série de pontos
obtidos na Cartografia de Vila Nova
de Gaia e Santa Maria da Feira em
Datum 73 e em Datum PT-TM06/ETRS89
EMQx (m)

EMQy (m)

EMQxy (m)

DT73

0,290

0,332

0,440

ETRS

0,376

0,368

0,526

No sentido de verificar as diferenças provocadas por esta translação na união da cartografia de
dois concelhos vizinhos, à semelhança do que tinha já sido realizado anteriormente, foram obtidas
as coordenadas de uma série de pontos em ambas as cartografias e sistemas de referência, tendose calculado as diferenças entre as suas coordenadas. Da análise do quadro 6 podemos constatar
que em ambos os Data os EMQxy são da mesma ordem de grandeza, verificando-se uma diferença
de 8 cm entre as duas cartografias.
Desta forma, tendo em consideração todas as análises comparativas, podemos aferir que, no
caso de Vila Nova de Gaia, é válido a utilização desta translação média para a transformação entre
Datum 73 e Datum PT-TM06/ETRS89.
4. DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS DE TRANSFORMAÇÃO
Calculados e validados os valores da translação procedeu-se ao desenvolvimento dos algoritmos
e aplicações necessárias à sua implementação. Tendo em consideração que se tratava apenas de
uma translação, diferentes metodologias de cálculo e software poderiam ser utilizados que garanti-

fig. 5 (em cima)
Aplicação de transformação de ficheiros
dwg, dwt e dxf

damente o resultado final da transformação seria uniforme.
Para a transformação de ficheiros com formato dwg, dwt e dxf foram criados 3 algoritmos em
tudo semelhantes, apenas variam no formato de gravação do ficheiro. Estes algoritmos podem ser
executados através das macros do Autocad e permitem transformar ficheiros ou grupos de ficheiros
dentro de um directório. O utilizador apenas necessita de indicar o caminho onde se encontra a
informação e a pasta de gravação da informação (Figura 5).
Na transformação dos ficheiros shapefile foi criado o ficheiro prj com a translação média e utilizada a ferramenta Projections and Transformations do Arctoolbox do software Arcgis/Arcview.
Para proceder à transformação de toda a informação raster foi desenvolvido um aplicativo em
C++ que, colocado na raiz de um directório pesquisa em todos os subdirectórios os ficheiros tfw,
sdw e jgw aplicando a cada ficheiro os valores da translação. Este aplicativo em poucos segundos
consegue transformar Gigabytes de informação.
Para os ficheiros com extensão sdf, utilizadas pelo motor geográfico e aplicações Gismat, tal
como nos casos anteriores, foi desenvolvido um aplicativo que permite efetuar a translação de um
ou mais ficheiros em simultâneo. Para a informação geográfica armazenada em base de dados,
foram adicionados os valores da translação a todos os campos que armazenam coordenadas.
5. CONCLUSÕES
Este método de transformação para uma área como a do concelho de Vila Nova de Gaia, recorrendo à aplicação de uma translação simples, permite a transformação da informação entre os dois
sistemas de forma expedita e mantendo a qualidade final da informação. As diferenças verificadas
do EMQ entre Datum 73 e Datum PT-TM06/ETRS89 permitem validar a transformação cartográfica
com base nas precisões indicadas para as diferentes escalas cartográficas pelo Instituto Geográfico
Português.
A utilização deste tipo de metodologias, ultrapassado o período mais alargado de análise, estudo
técnico e desenvolvimento das aplicações, com a duração de aproximadamente 4 meses, foi possível
em apenas dois meses efectuar a conversão de toda a informação geográfica, o que corresponde a
um volume de dados de aproximadamente 1.3 Tb.
Cada serviço procedeu à alteração do sistema de coordenadas da informação CAD e raster georreferenciada que detém, utilizando as ferramentas disponibilizadas para o efeito e mantendo a
integridade da informação. Para a divulgação e sensibilização foi realizada uma apresentação intramunicipal sobre as metodologias a aplicar e apresentação dos vídeos de ajuda produzidos para o
efeito.
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Com a adopção desta metodologia de trabalho, a transformação de toda a informação cartográfica foi um sucesso, quer pelo rigor posicional obtido em função da metodologia de cálculo
utilizada, quer pela rápida e efetiva implementação do novo sistema sem impacto nos serviços
municipais.
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Resumo – Este artigo surge na sequência de um trabalho anteriormente apresentado (INFO 126,
2012 [1]), onde se mostrou que todos os anos, em Portugal, são consumidos milhares de hectares
de mato e floresta, que libertam toneladas de carbono, e outros gases com efeito de estufa, para a
atmosfera [2]. Também se mostrou que a quantidade de biomassa queimada seria suficiente para
abastecer várias centrais termoelétricas. Uma vez quantificado o mato, é adequado estudar as características da biomassa, em termos de poder calorífico, e a composição química, tanto da própria
biomassa como das cinzas resultantes da combustão. Desta forma, procedeu-se ao estudo termoquímico das quatro espécies de mato mais relevantes: a giesta (Cytisus multiflorus), a urze (Erica
arbórea), a carqueja (Pterospartum tridentatum) e o tojo (Ulex europaeus). Uma vez que o problema
dos fogos é igualmente preocupante em Espanha [3], e ambos os países apresentaram planos estratégicos ambiciosos, no uso de biomassa vegetal em centrais termoelétricas [4, 5], alargou-se, a área
de recolha de dados, à Galiza.
Os resultados obtidos mostram que a urze (Erica arbórea) é a espécie que apresenta maior Poder
Calorífico Superior (PCS), 24,4 MJ kg−1, que o PCS é significativamente diferente para 4 espécies
de mato, ainda que não seja significativamente diferente para a mesma espécie, quando colhida
em Portugal ou em Espanha. Relativamente à composição química, a urze também apresenta a
maior percentagem de carbono (C) fixado e o menor conteúdo em azoto (N). Após combustão completa, estas 4 espécies de mato, originam entre 1 e 2 % de cinza, conteúdos em azoto (N) acima
dos 0,6% e conteúdos em enxofre (S) abaixo dos 0,1%, em ambos os países. Os resultados das
análises químicas às cinzas mostraram que estas apresentam 24 a 30% de metais alcalinos, o que
pode ocasionar problemas de corrosão nos queimadores e nas chaminés, bem como depósitos de
cinza compactos. Em termos de composição química, o conteúdo em As, Cd, Pb, Co, Cu, Mn, Ni,
Cr, and Zn apresentou-se abaixo dos limites superiores permitidos pela legislação europeia, o que
permite o seu potencial uso como fertilizante. No entanto, segundo a legislação mais restritiva de
alguns paíse do centro e norte da Europa, o conteúdo em Cd, Cu, Cr, and Zn ultrapassa os limites
máximos admitidos.
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INTRODUÇÃO
Tanto o norte de Portugal como o norte de Espanha são ocupados por vastas áreas de matos [6,
7] com potencial de serem exploradas como fonte de combustível para centrais termoelétricas [1].
Por outro lado, tem-se assistido a uma crescente procura de resíduos florestais primários (pontas e
ramos resultantes de operações de limpeza, desbaste e corte de povoamentos florestais) [8, 9] e ao
florescimento de indústrias consumidoras desta biomassa florestal, por exemplo, para produção de
blocos (briquetes) e de pastilhas (pellets), e dada a limitada disponibilidade destes resíduos a procura
de biomassa está a voltar-se para os matos [10].
Com o objetivo de se conhecer o valor energético das quatro espécies de mato com maior interesse
em termos de biomassa: a giesta (Cytisus multiflorus), a urze (Erica arbórea), a carqueja (Pterospartum
tridentatum) e o tojo (Ulex europaeus) e de identificar possíveis limitações à combustão e ao uso das
cinzas, procedeu-se a um exaustivo trabalho de caracterização termo-físico-química do material
lenhoso e das propriedades químicas das cinzas resultantes da combustão da biomassa [11, 12, 13].
Como a maior parte dos estudos consultados, relativos a Portugal e as Espanha, apenas aborda algumas propriedades [14, 15, 16], não considerando aspectos importantes, como sejam os compostos voláteis e os metais alcalinos que podem originar fenómenos de corrosão nas caldeiras e nas chaminés ou de
precipipitação no pavimento dos queimadores [17, 18, 19], com presente trabalho propomo-nos apresentar e discutir estes aspectos.
MATERIAL E MÉTODOS
Foram consideradas duas áreas de estudo, uma no Centro – Norte de Portugal (39°11 53 N,
06°14 17’W - 42°50 50 N, 08°19 02 W) e uma na Galiza, Norte de Espanha (42°56 26.06 N,
7°26 25.89W - 42°31 28.05 N, 7°31 10.41W).
Entre Junho e Agosto de 2007, foram amostrados 54 locais (22 em Portugal e 32 em Espanha),
onde se mediu e se quantificou a biomassa aérea dos matos. Para tal, recorreu-se ao método das
linhas de intercepção e ao corte e pesagem de toda a biomassa incluída numa área de 10m2. A biomassa colhida foi guardada em recipientes hermeticamente fechados e transportada para o laboratório,
a fim de ser novamente pesada e separada em amostras para posterior análise físico-química e calorífica, de acordo com as especificações técnicas apresentadas nas normas CEN/TS 14780:2005 [20],
CEN EN 14774-1:2009 [21], CEN EN 15148:2009 [22], CEN/TS 15104:2005 [23], DD CEN/TS
15289:2006 [24], CEN EN 14918:2009 [25].
As análises foram efetuadas nos Laboratórios do Instituto Politécnico de Viseu, da Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal, Universidad de Vigo e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro.
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APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Biomassa
Os resultados obtidos mostram que todas as espécies se caracterizam por apresentarem uma proporção elevada de biomassa com dimensão igual ou inferior a 6mm. Os valores obtidos no campo são
apresentadas nas Tabelas 1 e 2.
Tabela 1 – Características gerais, das quatro espécies em estudo, em Portugal (Centro – Norte)

Espécie

ns

np

h (m)

R<6 mm (%)

CC (%)

B (t/ha)

Cytisus multiflorus

9

11

0,8 (±0,3)

85 (±14)

27,5 (±22,3)

10.3 (±9.1)

Erica australis

7

9

0,7 (±0,4)

89 (±9)

21,4 (±17,2)

3.9 (±4.2)

Pterospartum tridentatum

7

10

0,2 (±0,1)

93 (±6)

12,0 (±7,3)

1.7 (±2.4)

Ulex europaeus

9

12

0,7 (±0,5)

80 (±16)

25,4 (±11,8)

2.9 (±3.4)

Outras espécies

9

22

0,1 (±0,2)

99 (±1)

2,4 (±2,6)

0.1 (±0.3)

Tabela 2 – Características gerais, das quatro espécies em estudo, em Espanha (Galiza)

Espécie

ns

np

h (m)

R<6 mm (%)

CC (%)

B (t/ha)

Cytisus multiflorus

9

26

1,6 (±0,8)

58 (±35)

83,7 (±16,1)

8.9 (±9.6)

Erica australis

7

16

0,9 (±0,7)

78 (±17)

85,9 (±14,3)

4.8 (±5.3)

Pterospartum tridentatum

7

19

0,4 (±0,3)

91 (±4)

38,6 (±15,7)

3.3 (±4.8)

Ulex europaeus

9

28

0,9 (±0,7)

74 (±21)

87,2 (±10,4)

9.1 (±10.2)

Outras espécies

9

32

0,2 (±0,3)

98 (±2)

2,6 (±0,3)

0.2 (±0.5)

sendo:
ns – número de sub-amostras recolhidas para análise laboratorial de biomassa e de cinza; np – número de amostras de campo onde
se observou a presença da espécie; h (m) – altura média do mato, em metros; R<6 mm (%) – Percentagem de biomassa aérea com
diâmetro inferior a 6mm (peso seco); CC (%) – Percentagem de Cobertura de Copa; B (t/ha) – Biomassa média de mato considerando
todas as parcelas, peso seco em toneladas por hectare.

Os resultados anteriomente apresentados mostram que as manchas de mato amostradas em Portugal apresentam dimensões (altura média e cobertura do solo) inferiores às amostradas em Espanha,
o que se traduz em menor quantidade de biomassa por hectare. Esta situação fica a dever-se ao facto
das manchas amostradas em Portugal serem mais recentes (idade pós fogo) do que as amostradas
em Espanha e não às características botânicas das espécies.Como se apresenta nas Tabelas 3 e 4,
em termos de características da biomassa, os resultados foram idênticos para os dois países.

Tabela 3 – Análise imediata e massa volúmica, das espécies em estudo, em Portugal (Centro – Norte)

Espécie
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Componente

Cinza %

V%

CF %

H%

MV (kg/m3)

Cytisus multiflorus

Aérea

1,32 (±0,05) 82,48 (±0,46)

16,20 (±0,51)

52,3 (±1,2)

417,5 (±89,6)

Erica australis

Aérea

1,38 (±0,01) 80,72 (±0,41)

17,90 (±0,38)

45,6 (±2,8)

569,2 (±183,4)

Pterospartum tridentatum

Aérea

1,44 (±0,01) 81,10 (±0,30)

17,45 (±0,29)

47,6 (±0,5)

485,2 (±40,0)

Ulex europaeus

Aérea

1,47 (±0,01) 84,46 (±0,19)

14,06 (±0,20)

49,6 (±3,9)

417,9 (±104,7)
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Tabela 4 – Análise imediata e densidade básica, das espécies em estudo, em Espanha (Galiza)

Espécie

Componente

Cinza %

V%

CF %

H%

MV (kg/m3)

Cytisus multiflorus

Aérea

1,37 (±0,07) 80,81 (±0,62)

17,83 (±0,69)

59,2 (±1,7)

408,1 (±53,8)

Erica australis

Aérea

1,38 (±0,09) 79,65 (±0,50)

18,97 (±0,54)

58,9 (±0,9)

483,3 (±63,5)

Pterospartum tridentatum

Aérea

1,21 (±0,05) 80,32 (±0,44)

18,47 (±0,46)

46,3 (±1,5)

420,5 (±77,5)

Ulex europaeus

Aérea

1,56 (±0,03) 80,80 (±0,36)

17,64 (±0,31)

46,7 (±2,2)

435,2 (±66,0)

sendo:
MV – Massa volúmica (peso seco, Kg/ m3); Cinza – Percentagem de cinza obtida, após combustão total; V% – Percentagem de voláteis; CF% – Percentagem de carbono fixo; H% – Percentagem de humidade.

A massa volúmica da biomassa aérea, variou entre os 408 e os 569 Kg/m3, valores que estão de
acordo com a bibliografia consultada [15, 16] e que se aproximam da massa volúmica do lenho de
espécies arbóreas.
Relativamente à percentagem de cinzas, obtiveram-se valores entre 1,21 e 1,56%, o que está de
acordo com os valores típicos apresentados na bibliografia [14, 26], para tipos de biomassa similar.,
mas diferindo dos valores apresentados para a biomassa de espécies arbóreas, cujos valores típicos
rondam 0,5%. Esta diferença fica a dever-se ao facto de, no caso da biomassa proveniente de matos,
apresentar uma grande quantidade de ramos finos e folhas [13, 14, 26, 27, 28, 29].
Relativamente à percentagem de compostos voláteis, os valores medidos rondam os 80%, resultados que correspondem aos medidos para a biomassa lenhosa [13, 28, 29].
Em termos de humidade relativa, esta mostrou-se, de um modo geral, inferior aos valores de referência. No entanto, esta diferença pode ser devida ao facto do trabalho de campo ter decorrido durante
o verão, quando a temperatura é elevada, a humidade atmosférica baixa e as plantas começam a
entrar em stress hídrico.
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A análise elementar da biomassa das diferentes espécies, permitiu obter os resultados apresentados
nas Tabelas 5 e 6.
Tabela 5 – Características gerais, das quatro espécies em estudo, em Portugal (Centro – Norte)

Componente

C

H

O

N

S

Cytisus multiflorus

Aérea

46,20 (±0,26)

6,88 (±0,09)

44,35 (±0,29)

1,24 (±0,06)

<0,1

Erica australis

Aérea

49,84 (±0,10)

7,04 (±0,08)

41,06 (±0,09)

0,63 (±0,02)

<0,1

Pterospartum tridentatum

Aérea

47,95 (±0,16)

6,97 (±0,09)

42,96 (±0,18)

0,67 (±0,04)

<0,1

Ulex europaeus

Aérea

46,32 (±0,43)

6,85 (±0,04)

44,37 (±0,52)

0,95 (±0,01)

<0,1

Espécie

Tabela 6 – Análise elementar, das espécies em estudo, em Espanha (Galiza)

Componente

C

H

O

N

S

Cytisus multiflorus

Aérea

48,84 (±0,69)

6,55 (±0,39)

43,2 (±0,19)

2,05 (±0,65)

<0,1

Erica australis

Aérea

48,13 (±0,46)

6,08 (±0,55)

42,7 (±0,33)

0,82 (±0,08)

<0,1

Pterospartum tridentatum

Aérea

48,78 (±0,31)

6,65 (±0,03)

42,3 (±0,17)

0,96 (±0,25)

<0,1

Ulex europaeus

Aérea

48,88 (±0,53)

6,49 (±0,12)

42,4 (±0,26)

1,72 (±0,09)

<0,1

Espécie

sendo:
C – Carbono; H – Hidrogénio; O – Oxigénio; N – Azoto; S – Enxofre.

Todos os valores medidos se encontram dentros dos padrões referidos na bibliografia consultada
[13, 15].
A percentagem de carbono, fixada pela componente aérea destas espécies de mato, variou entre
os 46.20–49.84%, valores idênticos aos obtidos para o lenho de diversas espécies arbóreas, mostrando
as importantes quantidades de carbono armazenado neste tipo de vegetação arbustiva.
Relativamente ao parâmetro Enxofre, o que poderá contribuir para fenómenos de corrosão nas caldeiras, este encontra-se abaixo dos 0,1%, limite máximo definido como não problemático [29], sendo
mais semelhantes aos observados para a biomassa proveniente de árvores do que de arbustos não
lenhosos ou herbáceas [13].
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Relativamente ao parâmetro Azoto, que poderá contribuir para a emissão de óxidos de Azoto
(NOx), quase todos os valores se encontram acima dos 0,6%, limite máximo definido como não
problemático [29], o que indica que deverão ser usados filtros adequados à mitigação da emissão
destes gases.
O último bloco de análises consistiu na determinação dos poderes caloríficos (inferior e superior)
e densidade energéticada biomassa das espécies em estudo. Os resultados obtidos são apresentados
na Tabela 7.
Tabela 7 – Poderes caloríficos e densidade energética, das espécies em estudo

Espécie

DE (GJ/m3) DE (MW h/m)

Area

PCS (MJ/ kg)

PCI (MJ/kg)

Cytisus multiflorus

Portugal

22,245 (±0,502)

8,455 (±0,361)

2,41

0,67

Erica australis

Portugal

24,117 (±0,668)

11,111 (±0,488)

3,17

0,88

Pterospartum tridentatum

Portugal

21,365 (±0,667)

9,508 (±0,162)

2,71

0,75

Ulex europaeus

Portugal

21,872 (±0,321)

8,702 (±0,396)

2,48

0,69

Cytisus multiflorus

Espanha

22,256 (±0,639)

7,231 (±0,203)

2,06

0,57

Erica australis

Espanha

24,397 (±0,350)

11,208 (±0,234)

3,19

0,89

Pterospartum tridentatum

Espanha

22,144 (±0,656)

7,071 (±0,236)

2,02

0,56

Ulex europaeus

Espanha

21,241 (±0,654)

9,454 (±0,318)

2,69

0,75

sendo:
PCS – Poder Calorífico Superior, expresso em MJ por Kg de matéria seca; PCI – Poder Calorífico Inferior, expresso em MJ por Kg de
matéria verde; DE – Densidade Energética expressa em GJ por m3 ou em MW por h m3, relativamente à matéria verde.

Os resultados obtidos encontram-se dentro da amplitude de valores referidos na bibliografia
consultada [15, 26, 27, 31, 32]. Ainda que a urze apresente o maior poder calorífico superior e
inferior (24,117 e 11,1111 MJ/Kg em Portugal, 24,397 e 11,208 MJ/Kg em Espanha), entre as
espécies analisadas, estes resultados não evidenciam diferenças estatisticamente significativas
(p-value > 0,05), quer entre espécies quer entre regiões.
Um resultado muito interessante, do ponto de vista do potencial que as espécies de mato
poderão constituir como combustível para centrais termoelétricas, é a relação entre o poder
calorífico superior, a percentagem de carbono e o conteúdo em azoto. Os resultados obtidos
neste estudo mostram que a urze (Erica australis) é a espécie com maior percentagem de carbono, com menor percentagem de azoto e que apresenta o poder calorífico mais elevado, confirmando o que a bibliografia consultada refere para a biomassa de espécies arbóreas [11, 12,
14]. Do ponto de vista da densidade energética, os valores obtidos também são promissores,
dado estarem contidos no intervalo de valores apresentados por outros autores para estilha de
resinosas (2,8 GJ/m3), pastilhas (pellets) de herbácea (2.7 GJ/m3) ou palha de cereais (tritical:
1.9 GJ/m3) [33].
Cinza
Da combustão de biomassa vegetal resulta uma quantidade variável de cinza, dependendo da
espécie e do tipo de produto queimado (estilha, serrim, etc.). Estas cinzas constituem um subproduto com potencial aproveitamento como fertilizante ou como inerte para a construção. No
entanto, esse potencial aproveitamento depende das características químicas da cinza, dado existir
o perigo de contaminação de aquíferos e de produtos alimentares. Assim, procedeu-se a uma
exaustiva análise do conteúdo das cinzas em: Si, Al, Ti, Fe, Na, K, Ca, Mg e P, cujos resultados se
apresentam na Tabela 8.
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Tabela 8 – Resultados da análise química das cinzas

Espécie

SiO2 Al2O3 TiO2

Fe2O3 Na2O

K2O

CaO

MgO

P2O5

Cytisus multiflorus

16,6

2,0

0,1

1,9

11,6

18,5

8,0

22,0

19,3

Erica australis

17,0

0,1

0,1

1,6

10,4

14,1

17,0

22,1

17,6

Pterospartum tridentatum

23,4

0,1

0,1

1,9

10,4

15,9

18,0

12,1

18,1

Ulex europaeus

33,6

3,9

0,3

3,3

8,5

15,3

13,2

9,0

12,9

As cinzas são essencialmente constituidas por sílica e por metais alcalinos. É esta composição e a
eventual reação entre estes compostos que pode originar fenómenos de deposição e de aglomeração
na base das caldeiras [34]. Na Tabela 9, apresenta-se um resumo dos principais riscos associados às
cinzas, como sejam os de contaminação, de agregação e de aglomeração. Estes riscos devem-se à
propensão que os metais alcalinos (ex. potássio) têm para reagir com os materiais depositados nas
caldeiras (ex. sílica) e formar compostos com baixo ponto de fusão, promovendo a aglotinação e a
aglomeração de partículas, o que compromete a fluidez da cama de cinzas [34].
Tabela 9 – Resumo dos principais índices e riscos associados às cinzas

Espécie

IEBA

RE

ICE

RC

Cytisus multiflorus

2,06

Baixo

0,06

Erica australis

2,45

Baixo

Pterospartum tridentatum

1,89

Ulex europaeus

0,88

IAl

RC

IAgr

RAgr

IAgl

RAgl

Baixo

0,17 Provável 1,00 Elevado 0,06

Ocorre

0,07

Baixo

0,14

Baixo

1,61 Elevado 0,07

Ocorre

Baixo

0,05

Baixo

0,16

Baixo

1,14 Elevado 0,07

Ocorre

Baixo

0,03

Baixo

0,17 Provável 0,93 Elevado 0,13

Ocorre

sendo:
IEBA – Índice de Escorificação de Cinzas Básico/Ácido; RE – Risco de Escorificação; ICE – Índice de Corrosão por Enxofre; RC –
Risco de Contaminação; IAl – Índice de Alcalinidade; IAgr – Índice de Agregação; RAgr – Risco de Agregação; IAgl – Índice de Aglomeração; RAgl – Risco de Aglomeração.

CONCLUSÃO
Os resultados agora apresentados permitem afirmar que o poder calorífico é semelhante ao de biomassa de lenho proveniente de espécies arbóreas. As quatro espécies de mato analisadas neste trabalho reunem condições para contribuir para a procura de biomassa vegetal, passiva de ser usada
como combustível em centrais termoelétricas. Contudo, as restrições técnicas e económicas da exploração poderão ser o maior obstáculo à utilização efetiva desta biomassa como fonte de combustível.
Estes resultados ambém permitem antever alguns riscos associados, como sejam a emissão de
óxidos de azoto (NOx), de corrosão e de aglomeração de cinzas, o que permite que sejam tomadas
medidas perventivas, quando se projetar uma central que venha a utilizar essencialmente biomassa
proveniente de matos.
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FERNANDO LANHAS, UMA DAS
MAIORES REFERÊNCIAS DAS ARTES
PLÁSTICAS PORTUGUESA, FOI O
PIONEIRO LUSO DA ARTE ABSTRATA
GEOMÉTRICA

figura (em cima)
Rapaz e menina I (estudo), s/d
Tinta da china s/ papel
100x700 cm ass./dat.
Coleção Eng. Paulo Ribeirinho
Foto: Jorge Coelho
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FERNANDO LANHAS
“SONHEI QUE SABIA TUDO,
QUE ALCANÇAVA
O CONHECIMENTO DAS COISAS,
DA RAZÃO DE SER”

Paulo Ribeirinho Soares
Engenheiro Civil

Recordar o Arquiteto Fernando Lanhas, meu muito amigo de quatro décadas, é uma conta arrojada
por dúvidas em saber transmitir a excecionalidade do Homem que se definia, não como Artista, mas
como “meio cientista – meio filósofo”. Era um perguntador inquieto e por regra ficava sempre sem a
resposta. Lembro-me de algumas perguntas …para quê, veem os homens a cor? …qual o som de uma
árvore a cair no deserto, aonde não há ninguém?

SOCIAL

PINTOR, ARQUITECTO, POETA, ASTRÓNOMO, GEÓLOGO, ARQUEÓLOGO, PALEONTÓLOGO,
sempre numa busca incessante do conhecimento do porquê das coisas da arte e da vida.
Fernando Lanhas, uma das maiores referências das Artes Plásticas portuguesas e segundo
alguns, deixou uma obra riquíssima que o distingue como um dos mais importantes artistas portugueses no seculo XX depois de Amadeu de Sousa-Cardoso, foi o pioneiro luso da Arte Abstrata
Geométrica (1943) e está representado em inúmeras coleções, das quais salientamos as do
Museus da Gulbenkian, do Chiado, do Soares dos Reis e de Serralves. Fez parte de várias representações oficiais em exposições internacionais como as Bienais de São Paulo em 1953 e em
1958, ou a Bienal de Veneza em 1960. Os seus desenhos com o traço fino e incisivo, têm uma
síntese admirável da capacidade de expressão que é conjugada com a beleza da forma. A obra de
Lanhas explora a pintura não-figurativa como meio de transformação e apropriação da realidade.
A pintura abstrata em seixos rolados é uma novidade.

(à esquerda)
Trilobite Fossil – Asaphus
(à direita)
escultura de Fernando Lanhas
por José João Brito

Estudou arquitetura na Escola de Belas Artes no Porto, cidade onde nasceu a 16 de setembro
de 1923. Projetou moradias urbanas, blocos residenciais de rendimento, edifícios públicos e dentro destes, aqueles que eram do seu maior interesse, os museus. Destacamos o de Conimbriga,
o Municipal da Figueira da Foz, o Militar do Porto, o de Mineralogia da Faculdade de Ciências do
Porto, o Centro de Arte e Cultura Popular de Bairro e a Biblioteca-Museu Municipal de Paredes.
A arquitectura de Lanhas é moderna e inventada. A Casa do Espaço, projetada entre 1958 a 1962,
está por realizar.
A constante busca pelas origens e o aproximar um pouco mais do conhecimento, do querer
saber, despertou o interesse pela arqueologia e astronomia. Realizou inventários de objetos e lugares com interesse arqueológico e foi um colecionador de fósseis, seixos, areias de diversas partes
do mundo, rochas e também de brinquedos.
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Concebeu, elaborou e desenhou mapas de evolução do Universo, das Espécies, e registos cronológicos de longa duração. Um dos mapas que nos entusiasma muito, é o da noção de grandeza
do tempo.
Envolveu-se também em trabalhos de antropologia e etnografia e foi Diretor do Museu de
Etnografia do Porto (1973-93).
É Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto, sobre proposta da Faculdade das Belas
Artes, Medalha de Ouro da Cidade do Porto e Comendador da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada.

Acompanhamos de perto todo o percurso de Lanhas desde os anos de 1975, data em que começámos a ter trabalhos de projeto em conjunto. Poucas foram as semanas em que não nos procuramos. Era um encanto conviver com ele, pois tinha sempre uma pergunta de caracter científico para
a qual ainda não havia resposta, um poema, um pensamento, um sonho, uma obra de pintura, um
fóssil novo, um brinquedo de chapa, os moldes para fazer os brinquedos, o texto de um livro que
andava a escrever. Era na hora das refeições que conversávamos sobre estes todos temas, que
muito me entusiasmavam e me propiciaram o interesse pela arte, pelos fósseis e também pelos
brinquedos.
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Dizia-me muitas vezes: saber ver, demora.
Recordo os primeiros trabalhos que fizemos juntos em que nós nos ocupamos da Coordenação
Geral de Projeto e das especialidades de Estruturas e Instalações e Equipamentos de Águas e Esgotos e o Arq. Lanhas era o responsável por todos os projetos de arquitectura: projeto geral, arquitectura
de interiores e de arranjos exteriores.
O Arq.º Lanhas antes de iniciar o trabalho, demorava-se nos sítios, conversava com o
cliente/utente, falava com os vizinhos e depois verificava minuciosamente os levantamentos e acrescentava detalhes. Fazia tudo “à mão” e os pormenores eram em tamanho natural. Não lhe interessava a medida mas a escala e a proporção. Antes de iniciar um desenho, por exemplo, um corte,
fazia na escala própria um homem. Visitava a obra com frequência. Concebia e depois desenhava
tudo à mão livre, desde o mobiliário interior à sinalética. Era muito fácil trabalhar em equipa com o
Arq.º Lanhas, porque ele sabia bem o que queria e acomodava bem todas as especialidades.
Entre os vários projetos que fizemos em comum recordo especialmente os Paços do Concelho de
Celorico da Beira e a Remodelação do Paço Episcopal do Porto e em particular dois episódios.

figura em baixo
Dia. 45 (Cidade e Exército), 1945
70x100 cm ass./dat.
Coleção particular
Foto: Jorge Coelho
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figura ao lado
Menina (2011)
Tinta da china s/ tela 120x80
Coleção Eng. Paulo Ribeirinho

PAÇOS DO CONCELHO DE CELORICO DA BEIRA
O projeto tinha uma condicionante. Tratava-se de uma obra de ampliação e remodelação dos antigos Paços do Concelho, que era um edifício classificado por aí ter vivido Sacadura Cabral. O projeto
cumpriu todas as limitações próprias e foi também muito condicionado pelo programa estabelecido.
Quando a obra começou, o empreiteiro propõe fazer a obra desmontando o existente e posteriormente reconstruir. Foi aceite.
O Arq.º Lanhas tinha tido um trabalho enorme para manter todos os vãos, que de certo modo foi
infrutífero. Dizia ele: agora devia fazer um novo projeto. Os prazos de obra não o permitiram, nem tão
pouco era possível resolver o contracto. Assim ficou.
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REMODELAÇÃO DO PAÇO EPISCOPAL DO PORTO
Numa reunião em 1982 no Paço Episcopal com o Senhor Bispo Dom Domingos Pinho Brandão para
iniciar os trabalhos de projeto, o Arq.º Lanhas apresentou-me dizendo que este engenheiro já trabalhava
com ele há muitos anos. Resposta pronta do Senhor Dom Domingos: “Há muitos anos não, porque ele
ainda é novo”. O Arq.º Lanhas que costumava ter a resposta pronta, ficou a pensar… Foi um projeto
complexo e por isso muito acompanhado em todas as fases de execução.
Nos sítios do Museu do Chiado; Museu Soares dos Reis, Serralves, Universidade do Porto e Presidência da República poderá encontrar mais dados sobre o percurso de Fernando Lanhas.

Retrato de Paulo Ribeirinho Soares
por Fernando Lanhas
Tinta da china s/ papel 100x70
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Coordenação
António Vasconcelos

Troleicarros do Porto
REGIÃO NORTE

QUATRO DÉCADAS NA CIDADE

HISTÓRIA BREVE DA
ENGENHARIA CIVIL

TROLEICARROS DO PORTO,
QUATRO DÉCADAS NA CIDADE

A História da Engenharia Civil pode
estudar-se em campos diferentes,
conforme as opções do historiador e
os objetivos a alcançar. Assim,
podemos seguir, ao longo do tempo,
o progresso das Ciências e a evolução das Técnicas, que caracterizam
e identificam a Engenharia Civil, ou
escolher, nas várias épocas, as suas
realizações práticas, postas ao serviço da Humanidade, ajudando a
construir civilizações, particularmente a Ocidental.
O livro acompanhado de desenhos
e fotografias adequadas, prossegue
historiando a evolução da Engenharia a partir dos engenhos, desde a
simples alavanca, à deslocação dos
grandes blocos de pedra das construções megalíticas, caminhando ao
longo do tempo e civilizações até
aos nossos dias.

Recordar os troleicarros, em particular 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 Ocidental.
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 décadas atrás, através de um conjunto
notável de fotos, muitas das quais
propriedade de autores estrangeiros
que nos visitaram com o objetivo
expresso de recolherem imagens
daqueles veículos.
Álvaro Costa, António Vasconcelos
(coord.), Argemiro Walgode, Cristina
Pimentel, Emídio Gardé, José Abreu
Teixeira, José Lopes Cordeiro

Adriano Vasco Rodrigues
Preço: 29,00 € (IVA Incluído)

Preço: 25,00 € (IVA Incluído)
Membros: 22,5 € (IVA Incluído)

PONTE MARIA PIA

MANUAL DE APOIO AO PROJETO
DE REABILITAÇÃO

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 cálculos dos efeitos do vento e na arrojada concepção do grande arco
metálico, o elemento fundamental
do conjunto.
O livro recheado de desenhos, figuras e fotografias demonstra tanto a
história como a evolução da Ponte
Maria Pia, dando também uma proposta para a recuperação da mesma.

DE EDIFÍCIOS ANTIGOS

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)

No momento em que se desenha
um grande movimento de reabilitação urbana, em Portugal, gostaríamos de facultar a todos os técnicos
um guia geral de apoio ao projecto
de reabilitação (…)” ; “Aos conteúdos com a densidade técnica própria dum manual de engenharia, o
livro conseguiu aliar uma ilustração
exuberante que converte a sua leitura num acto lúdico convidativo”
António Matos de Almeida, Secretário do Conselho Directivo da Região
Norte da Ordem dos Engenheiros
“É nossa convicção que este livro
será um contributo para o reconhecimento direcionado para Engenheiros e Arquitectos que vejam na reabilitação de edifícios antigos o
desafio, aparentemente contraditório, de reabilitar de forma pouco
intrusiva, preservando um legado do
passado, com custos reduzidos e
satisfazendo as exigências de conforto actuais.”
Vasco Peixoto de Freitas, FEUP.
Coordenação Vasco Peixoto Freitas
Vários
Preço: 39.50 € (IVA Incluído)
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AGENDA
MARÇO 2013

MAIO 2013

14 DE MARÇO | 09H00
4.º Encontro do Conselho das
Associações de Engenharia Civil
dos Países de Língua Portuguesa
e Castelhana
Colunata de Eventos
BRAGA

20 E 21 DE MAIO | 09H00
VI Encontro de Engenharia Civil
Norte de Portugal – Galiza
de Engenharia Civil
Centro Social de Caixa Nova
VIGO

15 DE MARÇO | 09H00
4.º Congresso Ibero-americano
de Engenharia Civil
Palácio da Bolsa
PORTO

JULHO 2013

20 DE MARÇO | 18H00
Assembleia Regional Ordinária
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO
23 DE MARÇO | 10H30
Assembleia de Representantes
da Ordem dos Engenheiros
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

07 A 10 DE JULHO | 09H00
SHEWC’2013 – Congresso
Mundial de Pesquisas Ambientais,
Saúde e Segurança
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

FORMAÇÃO
20 DE FEVEREIRO A 03 DE ABRIL
19H00 ÀS 22H00
Então Queres Escrever mesmo
bem?
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

08, 09, 15 E 16 DE ABRIL
09H30 ÀS 17H00
PMF – Project Management
Framework
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

20 E 21 DE MARÇO
09H00 ÀS 18H00 | 19H0 ÀS 22H00
SAP2000
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

06 DE MAIO | 09H00 ÀS 18H00
Trimble SketchUP
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

12 DE MARÇO A 21 DE MAIO
9H30 ÀS 17H00
Plano Diretor de Iluminação
Pública
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

07, 08, 16, 17, 23 E 24 DE MAIO
09H30 ÀS 17H30
PMPEP – PMP® Exam Preparation
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

06 E 13 DE ABRIL | 09H00 ÀS 18H00
78º Curso de Ética e Deontologia
Profissional
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

ABRIL 2013
02 ABRIL | 19H00
Tomada de posse dos membros
eleitos para os órgãos da Região
Norte
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO
03 A 10 DE ABRIL | 09H00
Semana da reabilitação Urbana
PORTO
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Bem vindo, são os votos do BES 360º
Com persistência e seriedade, o mais antigo banco privado português construiu
ao longo de 140 anos uma imagem de confiança e credibilidade, que fazem hoje
do BES uma das marcas mais familiares dos portugueses.
O BES 360º dá-lhe acesso ao melhor de um serviço exclusivo, dedicado a quem
ganhou o direito de esperar mais do seu banco: o acompanhamento de um
gestor dedicado à sua vida financeira, um espaço de atendimento próprio e
soluções competitivas, à sua medida.

Escolha o BES 360º como seu banco e, durante dois anos, deixe a quota da
Ordem Engenheiros Região Norte por nossa conta
Se poupar no BES, pode receber até 120, durante 2 anos, numa Conta Poupança BES.
Na abertura de uma conta no BES ou no caso de já ser cliente BES, o BES disponibiliza aos membros da
Ordem dos Engenheiros Região Norte o acesso à Micro Poupança BES.
A Micro Poupança BES é uma solução que lhe permite poupar através do arredondamento do valor dos
pagamentos realizados na sua conta à ordem. E de forma muito simples: você decide o valor do
arredondamento (1, 2, 5 ou 10), revertendo esse valor para uma Conta Poupança à sua escolha.
Ao domiciliar o seu salário ou ao domiciliar o débito direto de 2 despesas domésticas (pagamento da água, luz,
gás, telefone, telemóvel, internet e televisão por cabo), o BES iguala o valor das suas micro poupanças,
feitas através da utilização dos seus cartões de débito (a partir da data de adesão), oferta exclusiva para
clientes BES 360º, com o limite de 120 no ano de 2013 e 120 no ano de 2014. Desta forma, os clientes
do BES que adiram à Micro Poupança BES podem receber, durante dois anos, um valor equivalente ao custo
da quota da Ordem dos Engenheiros Região Norte.
Campanha válida para adesões efectuadas entre 01.01.2013 e 01.12.2014. O período de contagem dos arredondamentos
é mensal e válido de 01.01.2013 até 31.12.2014, contando a partir da data de adesão. Válido para novos e actuais clientes
BES 360º Engenheiros da Ordem dos Engenheiros Região Norte, sem domiciliação de salário em Dezembro de 2012,ou
que domiciliem 2 novos Débitos Directos – SDD (utilities); subscrição da Micro Poupança BES (com a escolha da tipologia
de movimento Compra Cartão Débito). Utilização dos cartões de débito exclui os levantamentos a débito, pagamentos de
serviços e carregamentos de telemóveis. Período de fidelização de 24 meses para a componente de Salário e SDD. Em
caso de incumprimento, o BES debitará o Cliente pelo valor atribuído.

Conta BES 360º
A conta para quem não tem tempo a perder. Chamar-lhe apenas Conta, na verdade, é pouco
• Meios de pagamento sem anuidades (2 cartões de crédito BES Gold com um pacote de serviços e
seguros abrangente, 2 cartões de débito BES 360º e 2 cartões Pocket BES pré pagos, ideais para quem tem
filhos)
• 1º livro de cheques gratuito
• Operações gratuitas nos canais diretos (serviços transferências bancárias, carregamento de telemóveis,
etc..)
•Assistência médica e técnica em casa para que os imprevistos não sejam uma preocupação, com oferta
permanente da deslocação, e de 2 horas de mão de obra e uma consulta médica por ano. Basta ligar para a
Europ Assistance 800 202 271, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
A Conta BES 360º é gratuita durante doze meses. Após esse período tem uma comissão de gestão de  6,50/mês a cobrar mensalmente
de acordo com a data aniversário da conta. Fale com um Gestor BES 360º para saber como beneficiar da isenção da comissão de
gestão mensal. Cartão Crédito BES Gold: TAEG 25,9% à TAN de 25,900%, para 1.500 com reembolso a 12 meses. Janeiro 2013
Gestores BES 360º : Joana Monteiro / Angela Veleda I Telefones: 96 7254657 / 96 5178496I
e-mail: joana.a.menteiro@bes.pt / aveleda@bes.pt

