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porTugAL: uMA CidAde
eSTendidA nuM TerriTÓrio
de 92.000kM²

fernando de Almeida
Santos
Presidente do conselho
Diretivo da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros

Portugal tem pouco mais de 10.000.000 de habitantes, é menor
em população que muitas cidades mundiais. Explorando este conceito e admitindo a gestão territorial nacional como um todo
“urbano” com “arredores” entendemos muito da tendência governativa de centralização.
Num mundo global de 7.000.000.000 de habitantes, um país
como Portugal não deixa de ser um pequeno e discreto espaço do
ponto de vista da gestão global. Não se quer dizer com isto que em
muitas questões Portugal não tenha uma sobredimensão a nível
mundial. O que se pretende explorar neste contexto é a simultaneidade de um pequeno país, como Portugal é tido além-fronteiras,
ter uma grandiosidade em muitos aspetos.
No contexto de gestão territorial, assunto que muito tem de
engenharia, Portugal é um país assimétrico na distribuição de população. fortemente povoado no litoral em comparação com o interior,
tem apenas dois conglomerados urbanos que podem ser considerados áreas metropolitanas: Lisboa e Porto. Estas cidades, com problemas específicos do ponto de vista da gestão territorial local,
devem ter “governos próprios” e destacados de qualquer dimensão
regional para além da sua área metropolitana. Só assim se criam
identidades específicas de aplicação própria e no apoio às realidades inerentes a essas populações.
De resto, como o título deste artigo bem enuncia, Portugal com
10.000.000 de habitantes é como um “país cidade” que com bons
governantes se governa de forma relativamente controlada, tendo
em conta a história, as pessoas e a sua “periferia“ no contexto europeu deste território. Periferia essa que já não se aplica ao contexto
mundial dado a sua posição geográfica atlantista. Portugal tem um
enorme potencial geográfico dada a sua localização, a sua fachada
atlântica e a sua dimensão marítima, que tardam em ser aproveitados.
Somando a este fator a excelência da língua portuguesa ser a
terceira mais falada como língua mãe em mais que um país (excluímos o mandarim e o hindu que só se falam nos próprios países, e
portanto sem expressão mundial), Portugal tem todos os ingredientes de afirmação.
A Engenharia Portuguesa tem exemplos dados no mundo, sendo
por tal uma engenharia de dimensão global. Neste sentido, esta “Ocidental Praia Lusitana” tem todos os ingredientes para com o seu capital
humano e as suas idiossincrasias territoriais ter uma dimensão muitíssimo melhor explorada que o que se tem vindo a verificar. Uma cidade
com esta dimensão cujo bairro principal é Lisboa, tem que ter naturalmente outras centralidades. chamar-lhe-emos “praças” ou “bairros”.
Assim, sem discutir competências, tomando o governo como “a
câmara municipal” (muitas vezes assim se comporta) e os municípios
como “juntas de freguesia”, se verifica Portugal como uma cidade
estendida num território de 92.000km².
Aquilo que se questiona é se a nível nacional a gestão territorial
é adequada à realidade nacional. Sem querer discutir o número de
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concelhos e freguesias, ou mesmo sem sequer se abordar o termo
de regionalização, Portugal, esta grande cidade, está do ponto de
vista territorial, desequilibrada. Primeiro não é auto-suficiente, nem
em bens alimentares nem em bens industriais. “Esbanja” recursos
por um lado e por outro tem necessidade de muitos outros recursos.
Do ponto de vista da engenharia e da organização territorial sustentada abordam-se de forma não exaustiva alguns exemplos de
desajustamento:
– a falta de interligação de cidades como centro de decisão conjuntos;
– a falta de um aeroporto “de eleição” como plataforma “ Atlântica - Afro-Americana – Europeia”;
– a falta de um verdadeiro porto de águas profundas que rivaliza
a nível europeu com os maiores portos, aproveitando a primazia
que Portugal tem na ligação “quase de frente” ao canal do
Panamá, tornando-se um porto de excelência na ligação a todos
os continentes.
– uma linha de alta velocidade braga-Porto–Lisboa, eixo nuclear
económico de Portugal potenciando a dimensão económica
interna do território nacional(a linha de alta velocidade MadridLisboa pode esperar pois atualmente só Madrid ganharia com
tal solução em termos de centralidade ibérica; também a linha
Porto-Vigo em alta velocidade não faz sentido, quer pelo
pouco fluxo de passageiros quer pelo traçado que Espanha
escolheu para “sair da ferroviária” para o resto da Europa).
– A definição de mercados de excelência por tipo de produto é
outra estratégia nacional que tende a afirmar-se. Não pode
Portugal, além-fronteiras, ser visto como uma manta de retalhos. O selo “Portugal” por produto deve ser o único utilizado.
Não faz sentido ter vinhos do Douro, Alentejo, bairrada, Dão,
ou a Pêra do Oeste, a Maçã de Armamar, as Tortas de Azeitão,
os Atoalhados de felgueiras, o Galo de barcelos ou a Zona de
Turismo de Lisboa e Porto, a distinção da marca de Portugal
tem de ser um desígnio nacional.
Se se reparar, estas estratégias são de conjunto e determinam a
dimensão do país. Sem prejuízo das vontades locais, legitimas concerteza, estas não se podem sobrepor ao interesse nacional. O que
também não pode acontecer é que esse “governo nacional” da “Ocidental Praia Lusitana” caia na tentação de concentrar toda a riqueza
no mesmo “bairro” ou numa só solução. Aí o conceito de cidade de
10.000.000 habitantes ao longo de 92.000km esvai-se.
Pensamos sinceramente que muito que há para fazer neste país,
e que muito há ainda que assumir pelos Engenheiros Portugueses
em prol do seu país. A engenharia e a ciência no apoio às decisões
estratégicas nacionais através de um planeamento e interligações
adequadas com conceitos técnicos no apoio à decisão política é uma
plataforma de apoio institucional que não pode ser dispensada.
Todo o conceito é válido desde que a visão seja conjetural,
instrumental e com investimento com respetivo retorno futuro.

gr u p o d e T rA BA Lh o J oV en S en g e nh eir o S

MudAM-Se oS TeMpoS,
MudAM-Se AS VonTAdeS,
MudA-Se A CriSe...

pedro paupério
Engenheiro civil

“As pessoas têm medo das mudanças.
Eu tenho medo que as coisas nunca mudem.”
chico buarque
Vemos todos os dias pessoas desanimadas, sem forças para lutar, resignadas com a tão propalada
“crise”. Mas será que esta crise se resume às dificuldades económicas?
como estudantes de engenharia procurámos encontrar soluções para os problemas colocados
pelos professores, como jovens engenheiros temos o dever cívico de procurar soluções para os problemas da sociedade atual.
Estamos perante uma grave crise de valores, ainda maior do que a crise económica, onde jovens
engenheiros, desistem do país porque não veem futuro, esquecendo-se que somos nós que faremos
o futuro! E onde jovens engenheiros que queiram ser esse futuro se veem presos numa sociedade
que já desistiu, onde até as Universidades, mais preocupadas com os resultados dos rankings internacionais, deixam os alunos formarem-se sem lhes darem as ferramentas necessárias para melhorar
aquilo que é nosso, as nossas cidades, o nosso país.
Sou engenheiro civil. Talvez por isso tenho estes sentimentos mais à flor da pele.
Mas perguntem-se: Quem serão os engenheiros civis de futuro no nosso país que renovarão o
nosso parque habitacional que está em constante degradação? Não serão os que enveredaram pela
carreira internacional, porque esses, pela vontade da mudança, foram para onde os deixaram fazer
parte dessa mudança, onde os fizeram sentir-se úteis e onde as ferramentas dadas pelas Universidades
se mostraram mais eficazes. Não contesto a realidade de que a globalização faz parte do presente e
que devemos estar aqui como do outro lado do mundo, mas não é a única solução.
Não serão também os novos estudantes, já que vemos as Universidades sem estudantes de engenharia civil porque neste momento, para a sociedade, ser engenheiro civil é entrar num caminho sem
retorno de emigração, é ser mais um, como tantos, que não conseguem arranjar emprego. Mas quem
“ensinou” isto à sociedade foram as vozes da indiferença, foram os que se deixam levar pelas ondas
de pessimismo, não foram os que todos os dias trabalham, pela inovação, pela mudança e pela sua
melhoria contínua.
São estes últimos que conseguem chegar onde querem e que carregam a responsabilidade de
motivar a sociedade a trabalhar para conseguir o mesmo.
No século II a. c. , os romanos começaram a cultivar uvas nas margens do Rio Douro e depois de
19 séculos de trabalho árduo na melhoria do produto, no século XVII, percebeu-se que o vinho aqui
produzido tinha potencial para “marcar o mundo”. A história do Vinho do Porto, marca de Portugal no
mundo, é fruto do empreendedorismo dos seus produtores e dos seus comerciantes, da inovação dos
seus enólogos e dos seus marketeers e da perseverança de um país que nunca se deixou abater por
fases mais negativas da sua história.
como portugueses marcámos o mundo pela visão e pelo empreendedorismo dos Descobrimentos,
como engenheiros em Portugal temos a responsabilidade de sermos os agentes da mudança, do
empreendedorismo, da inovação, e não podemos deixar que a sociedade desista de nós. continuando
no espírito desta edição da INfO, não desistam, “até ao lavar dos cestos é vindima”.
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diA regionAL norTe
do engenheiro 2013

O Presidente da Região Norte da
Ordem dos Engenheiros, fernando
de Almeida Santos, afirmou que
vamos pagar caro esta saída de engenheiros portugueses com experiência,
e que “num prazo não muito alargado
os engenheiros serão novamente procurados e necessários a Portugal”.
As afirmações foram proferidas no
Dia Regional do Engenheiro 2013,
que decorreu a 28 de setembro na
Nave cultural de Santo Thyrso, em
Sto.Tirso.
fernando de Almeida Santos mostrou-se preocupado com a crescente saída do país de profissionais
de engenharia por falta de trabalho
em Portugal, referindo que o cenário está longe de ser animador.
“Engane-se quem entende que em
Portugal está tudo feito ou que já
não há nada para fazer” salientou,
reforçando que chegará a altura em
que por falta de profissionais no
mercado teremos de importar “este
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recurso de capital humano que é o
engenheiro”.
Alertou ainda para a necessidade
da saída de profissionais do país ser
feita num contexto de internacionalização e não de emigração como
está a acontecer, referindo que “o
engenheiro português tem que ser
entendido como um bem estratégico nacional exportável, sobrelevando a engenharia portuguesa”.
Do ponto de vista da profissão, realçou que cabe à OE o papel de regulamentar a engenharia. “O engenheiro precisa sentir que do ponto de
vista profissional no seu desempenho, existe um referencial de atuação
que o diferencia em termos de atos e
competências”, explicando que uma
vez definidas as competências de
cada engenheiro “a OE tem condições de estabelecer um Sistema de
Desenvolvimento curricular do Engenheiro ao Longo da Vida através da
atualização automática do cV do
engenheiro”.
“Esta valorização do percurso profissional de cada engenheiro permitirá uma identidade própria de
forma diferenciada do papel de
engenheiro por parte do mercado e
da sociedade e determinará a credibilidade da OE, enquanto reguladora do exercício profissional dos
seus membros como um verdadeiro “selo de confiança curricular”, acrescentou.

carlos Matias Ramos, bastonário da
OE, referiu também a preocupação
da OE em contribuir para o progresso da engenharia, considerando
de maior importância o desenvolvimento da formação continua a ser
promovida pelas Escolas de Ensino
Superior, assim como a formação
nas empresas para o melhor
desempenho dos profissionais. Daí
a “aposta na formação contínua dos
engenheiros e na caraterização do
papel a desempenhar pela OE na
certificação dessa formação”
O bastonário da OE abordou ainda
os resultados do concurso de
Acesso ao Ensino Superior, que
demonstraram uma preferência dos
jovens por áreas distintas da ciência
e tecnologia. “Esta tendência deve
ser fonte de preocupação não só
por parte das entidades responsáveis pelo ensino superior, mas também pelas do ensino secundário”,
alertou.
há o sentimento, que está a ser
transmitido para a sociedade, de
que não vale a pena ir para cursos
de engenharia, porque a empregabilidade em certas especialidades é
baixa, caso da engenharia civil
neste momento, e porque são trabalhosos.
A formação de um engenheiro, no
contexto de um mundo global e
altamente competitivo, impõe exigências aos estudantes, que pas-

sam, no Ensino Secundário, pela
criação de gosto pela aprendizagem de disciplinas fundamentais
como Matemática, física, Química
e biologia.
À semelhança dos anos anteriores,
foram homenageadas personalidades da engenharia portuguesa.

Este ano a OERN prestou homenagem aos Engenheiros, João Lopes
Porto, responsável, entre outros,
pelo projeto do Metro Porto, e António castro fernandes, à data presidente da câmara Municipal de
Santo Tirso.
A sessão de abertura esteve a cargo
de José ferreira Lemos, Presidente
da Mesa de Assembleia, que referiu
a necessidade dos jovens membros
concluírem o estágio e a dificuldade
dada a falta de trabalho no setor.
“Sem estágio é muito difícil a obtenção de um posto de trabalho, particularmente no Estrangeiro”, afirmou,
apelando aos órgãos da Ordem com
competências neste domínio para
que decidam uma forma rápida de
se conseguir a prossecução dos
objetivos dos estagiários.
Pedro Alves, vice-presidente do
conselho Diretivo, deixou a suges-

tão de que todas as iniciativas
sejam entendidas e utilizadas para
o todo, ao serviço do membro, destacando o contributo de notáveis
dirigentes (Eng.º Gerardo Saraiva de
Menezes e Eng.º fernando de
Almeida Santos) em prol da OE.
Antes do intervalo teve lugar a Palestra proferida pelo vice presidente da
comissão de coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(ccDR-N), carlos Neves “Norte
2020 – Estratégia da Região para o
futuro”, uma estratégia integrada
num crescimento inteligente, sus-

tentável e inclusivo. (apresentação
disponível no site da OERN).
O Dia Regional Norte foi ainda dedicado à Receção aos novos Membros da OERN, à outorga a membros seniores e à Distinção a
Membros que completaram 10 e
25 anos de inscrição.

SoLuçõeS
pArA A foTogrAMeTriA
e deTeção reMoTA eM
AnÁLiSe nA região norTe
Realizou-se a 12 de dezembro na
sede da OERN a sessão ‘Geotoolbox
Ibérica – Soluções para fotogrametria e detecção remota’. Para além
da apresentação dos novos sensores
aerotransportados Microsoft Vexcel,
a GTb Ibérica, apresentou as novidades dos produtos fotogramétricos
Inpho e DAT/EM e ecognition, para

análise de dados geoespaciais
baseada em objectos.
Este evento contou também com a
participação do Dr. Alexandre Gomes,
Diretor Técnico da InfoPortugal, que
apresentou a conferência: "A fotogrametria aérea numa empresa de Tecnologias de Informação".
A sessão terminou com a apresentação
do Dr. Waldemar krebs, Account
Manager, Trimble Imaging Division que
abordou o tema ‘Remote Sensing and
Image Analysis Solutions and Methods
for cadastre Update using ecognition’.
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proJeTo Lei – TéCniCo
reSponSÁVeL de
inSTALAçõeS eLéTriCAS

O colégio Regional Norte de Engenharia Electrotécnica promoveu nos dias
3, 6, 9 e 12 de dezembro, respetivamente no Porto, em Vila Real, em
Viana do castelo e em braga, na sede
da Ordem dos Engenheiros Região
Norte OERN e nas Delegações Distritais da Ordem dos Engenheiros, 4 tertúlias subordinadas ao tema alteração
do Projeto Lei - Técnico Responsável
de Instalações Elétricas.
Pretendeu-se com esta iniciativa dar a
conhecer aos Engenheiros Eletrotécnicos, membros da Ordem, as alterações legislativas que se preparam e
que poderão vir a condicionar substancialmente a profissão de Engenheiro Eletrotécnico, e recolher opiniões e contribuições que balizem a
tomada de posição do colégio Nacional de Engenharia Eletrotécnica na
defesa dos interesses e da profissão do
Engenheiro Eletrotécnico.
A legislação existente, alguma remonta a 1936, e a que se prepara na
DGEG mantém e agrava o princípio da
não obrigatoriedade de projeto para a
maioria da edificação em Portugal,

sendo como tal inconcebível que o
Legislador ignore questões tão básicas
e críticas como a segurança de pessoas e bens e a qualidade das instalações. Do levantamento efetuado pelo
colégio constata-se que a edificação
nova ou a reconstruir carece de projeto
em todas as especialidades, desde as
estruturas à térmica passando pelas
águas, saneamento e arranjos exteriores entre outras, inclusive é obrigatório
o projeto ITED, apenas o projeto elétrico não é necessário sendo substituído por uma ficha entregue por eletricista.
A preocupação do colégio de Engenharia Eletrotécnica na defesa da
segurança de pessoas e bens, em primeiro lugar, assegurada no primado
da obrigatoriedade de projeto, e na
defesa da profissão, através da adoção
do conceito de que a qualidade da
conceção/projeto, controlo de execução e exploração das instalações elétricas deve estar exclusivamente associada aos elementos com formação
superior, nomeadamente dos seus
membros. Esta defesa deverá ser
estendida aos outros colégios porque
poderá abrir-se, com esta iniciativa
legislativa do Governo, a porta a que
outras especialidades sejam mais
tarde alvo de tratamento semelhante.
A presença de um número significativos de colegas em todas as sessões
provou a validade da iniciativa do colégio de Eletrotecnia e encorajou a direção do colégio a prosseguir na defesa
intransigente da qualidade na Engenharia Eletrotécnica.

(foto de Manuel fontes – fEUP)

oern nAS CoMeMorAçõeS
do diA de SAnTA BÁrBArA
no depArTAMenTo
de engenhAriA de MinAS
dA feup
À semelhança de outras Escolas
de Engenharia de Minas Europeias decorreram, no dia 4 de
dezembro, na faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
as comemorações do dia de Sta
bárbara – padroeira dos mineiros.
O evento, organizado pelo Departamento de Engenharia de Minas
da faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (DEM),
contou com a colaboração do

da Universidade do Porto, o diretor
da fEUP e um vasto auditório de
alunos, antigos alunos e amigos do
DEM que, com a sua presença,
prestigiaram o programa das comemorações.
A um conjunto de intervenções a
cargo do Prof. Doutor carlos Madureira – “história e histórias do Departamento de Engª de Minas da
fEUP”, do Prof. Doutor fernando
Noronha – “Geologia e Arte de
Minas: relação necessariamente dialógica” e do Prof. Doutor Machado
Leite – “O logotipo do Departamento
de Engª de Minas da fEUP”, seguiuse um espetáculo performativo interpretado pelos alunos do curso de

(foto de Manuel fontes – fEUP)

colégio de Engenharia Geológica e
de Minas da Ordem dos Engenheiros da Região Norte que assim quis
associar-se ao simbolismo de que se
reveste este dia para toda a comunidade mineira. Na efeméride compareceram os Sr.(s) Reitor e Vice-Reitor
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Engenharia de Minas e GeoAmbiente. Aproveitou-se ainda a ocasião para mostrar o novo “simulador
e pegas de fogo” recentemente
construído no DEM. No final relevou
o convívio entre todos os participantes numa iniciativa que irá perdurar.

deLegAção de BrAgAnçA
orgAnizA workShop
dediCAdo à produção
de CoguMeLoS
Realizou-se a 29 de novembro, na
delegação da Ordem dos Engenheiros
de bragança, o Workshop denominado "cogumelos e sua Diversidade –
Produção e Sustentabilidade", que
incidiu em dois painéis temáticos:
Num primeiro momento abordaramse os principais habitats de trás os
montes (soutos, carvalhais, montados, prados e sistemas ribeirinhos)
e os cogumelos associados a estes,
bem como algumas noções de taxonomia e toxicologia. foi um espaço
de imensa interação onde os formadores Eng.º filipe Marrão e Eng.º
Gonçalo Martins aproveitaram para
rebater alguns mitos e alertar para
frequentes confusões taxonómicas.
O segundo painel incidiu sobre condições físicas e ambientais necessárias à produção de diversas espécies micológicas em diferentes
substratos e sua sustentabilidade.
A delegação de bragança da Ordem
dos Engenheiros – Região Norte, na
pessoa do Exmo. Sr. Delegado Eng.º
António Afonso, agradece a presença de todos os formandos e oradores.

oern ApoiA expoSição
“ArrÁBidA 50”

Sede dA oern reCeBe expoSição de MÁrio roChA
– Meu SiLênCio
No âmbito do projeto clube do Engenheiro foi inaugurada a 20 de novembro, pelo Presidente do conselho Diretivo, fernando de Almeida Santos, a
exposição de pintura de Mário Rocha, intitulada “Meu Silêncio”.
com cerca de 20 quadros, a exposição esteve patente no edifício sede da
Região Norte até ao dia 21 de dezembro.
Esta foi uma das muitas iniciativas culturais que o clube do Engenheiro
pretende realizar durante o ano de 2014 de forma a proporcionar aos seus
membros atividades de caráter lúdico-cultural.

oern ApoiA CAuSAS SoCiAiS
Uma campanha desenvolvida pelo Lions clube de braga contra o abandono escolar conseguiu mobilizar a sociedade na angariação de verbas
para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes carenciados da UMinho.
A iniciativa conseguiu contribuir com 50 bolsas de apoio a estudantes da
UMinho, em situação de emergência social, que foram adicionadas ao
fundo Social de Emergência (fSE).
O Lions clube de braga agradeceu a todas as empresas patrocinadoras
das bolsas, bem como às personalidades presentes, o contributo dado a
favor dos estudantes da UMinho para que não desistam do ensino superior
por razões económicas.

com imagens selecionadas do
fundo António Alves cerqueira, foi
inaugurada no dia 07 de dezembro,
no Edifício da ex- cadeia e Tribunal
da Relação do Porto, a exposição
“Arrábida 50”.
A inauguração foi antecedida pela
palestra do Professor da faculdade
de Engenharia da Universidade do
Porto, Manuel Matos fernandes,
que destacou a importância da
Ponte da Arrábida na definição do
que hoje é a cidade do Porto. “A
ponte da Arrábida foi fundamental
para o Porto que hoje se conhece,
que vai da Ribeira até à foz, como
uma única entidade urbana”, duas
zonas desligadas fisicamente nas
décadas anteriores.
A OERN fez-se representar pelo
Tesoureiro do conselho Diretivo da
Região Norte da OE, Pedro Mêda.
A exposição estará patente até 16
de março de 2014.
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1º workShop “ALuMÍnio
100% A fAVor”

A CidAde reSgATAdA,
reABiLiTAr A CidAde
(re)deSenhAndo-A
A 2ª edição do Seminário Internacional sobre Regeneração e Reabilitação Urbana, dedicado ao tema
“A cidade Resgatada, Reabilitar a
cidade (re) desenhando-a”, promovido pela Ordem dos Arquitectos –
Secção Regional Norte, contou
com a participação na sessão de
abertura do Presidente da Região
Norte da OE, fernando de Almeida
Santos.
No seu discurso o Presidente da
OERN destacou a necessidade de
um trabalho conjunto da arquitectura e da engenharia. “Na reabilita-
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ção não basta fazer coisas bonitas é
necessário faze-las funcionais. A
criatividade e a sustentabilidade
devem ser indissociáveis”, acrescentou.
com uma plateia composta maioritariamente por estudantes de arquitectura, fernando de Almeida Santos referiu ainda que devemos
aproveitar as oportunidades e não
temer a internacionalização, pois
“os arquitectos e engenheiros são
profissionais globais, com capacidade circular por todo o mundo.”
O seminário promoveu uma reflexão
alargada em torno da regeneração e
revitalização dos centros das cidades, tomando o Porto como caso de
estudo.

No âmbito da campanha “Alumínio
100% a favor”, a APAL – Associação Portuguesa do Alumínio, com o
apoio da Ordem dos Engenheiros –
Região Norte (OERN) organizou o
primeiro workshop que decorreu a
15 de Novembro, nas instalações da
OERN.
carlos Pedrosa, coordenador Regional do colégio de Engenharia Mecânica, abriu a sessão destacando a
disponibilidade da OE em colaborar
com estas iniciativas e reforçando a
certeza de que este workshop iria
“evidenciar a utilização do alumínio
e as vantagens do seu uso”.
O presidente da APAL, José
Almeida, agradeceu à OERN o
facto de ter acolhido este primeiro
workshop, sublinhando que esta é
uma das iniciativas de uma campanha que “visa fundamentalmente
explicar e evidenciar as potencialidades da indústria do alumínio em
Portugal.
Um sector com capacidade instalada e know-how mais do que suficientes para, a partir de uma ideia,
concretizar a totalidade de um produto”. Esta é, aliás, uma capacidade
que “ainda não é muito conhecida
no nosso país”.

Daí, a necessidade de realização destes workshops que “irão também passar pelas universidades”, com o objetivo de “informar sobre o que existe e
o que é possível fazer-se em Portugal”, sublinhou o presidente da APAL.
Seguiu-se a intervenção de Rui
Abreu, Metal Manager da Sapa Profiles Ibéria, que abordou as questões
do processo de Extração à Extrusão.
Para falar sobre “Tratamentos de
Superfície, Marcas de Qualidade”,
foi convidado António Sequeira, da
Aluminium finishing Market Manager da chemetall, S.A que deu a
conhecer os processos de anodização e lacagem como duas possibilidades distintas de fazer o tratamento de superfície do alumínio.
O último tema deste workshop,
“Aplicações de Perfis, Reciclagem,
certificação de Qualidade”, foi apresentado por cristina bóia, Administradora da Extrusal, S.A., que mais
uma vez sublinhou uma das grandes vantagens do alumínio, o “ser
100% reciclável”.

Sistemas e Tecnologias de Informação, tendo como tema “Tecnologias de Informação Inovadoras e
confiáveis, para um Mundo Sustentável”. O WcSEIT’2013 foi organizado pelo cOPEc – Science and
Education Research council e pelo
WcSEIT – World council on Systems Engineering and Information
Technology.
Teve como objetivo a promoção de
um fórum internacional para o inter-

wCSeiT 2013
reALizAdo nA oern
foi realizado de 17 a 20 de novembro de 2013 na sede da OERN
– Ordem dos Engenheiros – Região
Norte o WcSEIT’2013 – congresso Mundial em Engenharia de

câmbio de informações sobre as
pesquisas e os mais recentes desenvolvimentos em todos os campos da
Engenharia de Sistemas e Tecnologias de Informação.

A solenidade de abertura do congresso foi presidida pelo Presidente
do cOPEc Prof. Dr. Eng. claudio da
Rocha brito e contou com a presença da Presidente do ShERO –
Safety, health and Environment
Research Organization a Prof. Dr.
Eng. Melany ciampi, o representante
do colégio de Informática da Ordem
dos Engenheiros, Prof. Dr. Eng.
Ricardo Machado, e do representante na comunidade Européia da
AbENc – Associação brasileira de
Engenheiros civis, Prof. Eng. Guilherme Teodoro büest.
Durante o congresso foram apresentados 64 trabalhos e no domingo, dia

17 foi realizado um workshop ministrado pelo Prof. Dr. Eng. henrique
Santos da Universidade do Minho.
Para o próximo ano, o cOPEc com
apoio institucional da Ordem dos
Engenheiros realizará na Região Norte
de Portugal dois congressos, um na
Universidade do Minho na cidade de
Guimarães e outro na Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro na
cidade de Vila Real. O próximo será o
INTERTEch’2014 – XIII International conference on Engineering and
Technology Education que ocorrerá
de 16 a 19 de março de 2014. Mais
informações podem ser obtidas em:
http://www.copec.org.br/intertech2014

SErviço aoS mEmbroS – ProvEdor do EngEnhEiro
O Provedor do Engenheiro é um elo de ligação entre os Engenheiros e a sociedade,
sendo representado por pessoa de sólida experiência profissional. A sua função é zelar
pelos engenheiros, recebendo críticas, sugestões, reclamações e, agindo sempre em
defesa imparcial da comunidade.
Pode o membro apresentar críticas, sugestões e/ou reclamações, devidamente assinadas, a qual tem que conter a identificação do membro (Morada, telefone, N.º cédula
Profissional, entre outros), uma descrição sumária dos factos e motivos que fundamentam a exposição.
A apresentação de críticas, sugestões e/ou reclamações pode ser efetuada por diferentes vias:
• Diretamente no portal em www.oern.pt;
• Dirigido ao Provedor para o endereço de email: provedor@oern.pt
• Pessoalmente na Sede da OERN, com preenchimento de formulário próprio para o
efeito e assinado pelo membro;
• Por correio ou fax, dirigidas ao Provedor, para a Sede ou Delegações Distritais da OERN.
Todas as exposições são reenviadas ao Provedor do Engenheiro pelos serviços da OERN.
As críticas, sugestões e/ou reclamações são objeto de uma avaliação preliminar de modo
a avaliar a sua viabilidade e, pode o Provedor quando achar pertinente, solicitar elementos
adicionais para a análise do assunto recebido. São rejeitadas as críticas, sugestões e/ou
reclamações, que o Provedor considere notoriamente insustentáveis, anónimas ou apresentadas com má-fé.
O Provedor do Engenheiro aprecia as reclamações sem poder decisório, dirigindo aos
órgãos competentes as recomendações necessárias para prevenir e reparar as falhas detetadas.
Admitida a crítica, sugestão e/ou reclamação, procede-se à instrução de um processo, a
qual, no caso de queixa, inclui sempre uma audiência entre o queixoso e da parte alvo da
queixa, caso aceitem ser ouvidos. Qualquer diligência é realizada por meios informais e
expeditos, privilegiando-se as tecnologias de informação e prescindindo-se sempre que
possível da presença física das pessoas.

O Provedor emite pareceres, recomendações e/ ou sugestões no âmbito das suas competências, enviando-os ao Presidente do conselho Diretivo da OERN para análise e aprovação.
Para cada crítica, sugestão e/ou reclamação deve ser comunicada ao queixoso ou reclamante, pelo Provedor.
rEClamação: anúnCio dE ofErta dE trabalho dE EngEnharia
Os serviços da OERN receberam por parte de um membro a solicitação de apreciação pelo
Sr. Provedor de um anúncio de oferta de trabalho de engenharia. O anúncio procurava um
Engenheiro civil inscrito na Ordem dos Engenheiros habilitado a executar e assinar projetos
de todas as especialidades (Estabilidade/Estruturas, águas Residuais, águas Pluviais, Abastecimento de água, Proj.Térmica, Proj.Gás, Proj.ITED, Proj.Segurança contra Incêndios e
Proj.Acústica) de moradias, ao qual se pagaria a quantia de 200 (duzentos) euros.
Após análise pelo Sr. Provedor carlos de brito e co-provedor, Gerardo Saraiva, destacam-se os comentários seguintes:
Elogio ao colega pela sua frontalidade e justeza, (na indicação de tal situação);
Remete-se o assunto para uma visão de mercado desregulado, onde a lei da oferta e da
procura vigora para lá dos limites de razoabilidade socialmente considerada. Após a denúncia da situação e só após, há um recuo, um retraimento envergonhado, dos fautores da
iniciativa. (…)
(…) fica por resolver a situação permanente do mercado desregulado, o qual importa
regular urgentemente. Isso compete, em primeira linha, ao Estado, que deveria utilizar
as associações profissionais para o efeito. Mas, sob “o manto diáfano” da eliminação
de um alegado corporativismo prejudicial aos interesses coletivos dos portugueses, o
Estado tem vindo a combater as Ordens Profissionais, retirando-as da participação quer
no zelar pela função social, dignidade e prestígio das profissões, quer no assegurar a
fiabilidade do serviço prestado, no promover da credibilidade e boa imagem dos respetivos profissionais. (…)
(…) a Ordem dos Engenheiros devesse tomar a iniciativa de propor atempadamente a
regulação do mercado de trabalho de engenharia, como forma efetiva e firme de zelar pela
dignidade e prestígio dos engenheiros portugueses.
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“...PERMITE ENcURTAR O PROcESSO
DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PRODUTOS, GARANTINDO UMA
MAIOR fUNcIONALIDADE”

uTiLizAção do fABriCo AdiTiVo
no deSenVoLViMenTo
de funiS pArA deCAnTAção
de Vinho

Jorge Lino,
rui neto
INEGI, faculdade
de Engenharia, Universidade
do Porto

O aumento da concorrência entre empresas, derivada das rápidas mudanças tecnológicas e diminuição do ciclo de vida dos produtos, associada ao desafio de satisfazer as cada vez mais exigentes
necessidades dos consumidores, conduz a uma aposta forte das empresas na Inovação e na diferenciação dos produtos a introduzir no mercado. Este artigo pretende divulgar as vantagens da modelação
CAD 3D e as tecnologias de fabrico aditivo no processo de desenvolvimento de funis em estanho para
a decantação de vinhos antigos.

A Prototipagem Rápida (em janeiro 2009, o comité International f42 – “Additive Manufacturing
Technologies” da ASTM, propôs que a nível mundial se adotasse para estes processos a designação
fabrico Aditivo) começou a ser utilizada em 1987 com o lançamento pela 3D Systems (USA) de um
equipamento de estereolitografia (SL) (polimerização de uma resina fotossensível por intermédio de
um feixe laser de ultravioletas) (figura 1). Na fase inicial, a indústria automóvel foi o maior utilizador
deste e de outros sistemas que entretanto foram surgindo, para a redução do tempo de desenvolvimento de novos modelos de automóveis. De seguida, outros setores industriais rapidamente constataram as enormes vantagens competitivas que poderiam obter utilizando estas tecnologias [1-10] que
hoje em dia estão extremamente difundidas, com as impressoras 3D, de baixo custo (preços inferiores
a 4.000€), a inundarem o mercado.
O INEGI tem vindo a utilizar as tecnologias de fabrico aditivo para desenvolver produtos com vários
parceiros industriais. Este artigo apresenta os resultados obtidos durante o estágio no INEGI dos designers
Isabel Machado e filipe Oliveira. O projeto iniciou-se com uma visita à empresa de estanhos freitas e
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fig. 1 (ao lado)
Equipamento atual de estereolitografia da 3D Systems (modelo
VIPER Si2) existente no INEGI

Dores, para se compreender o processo produtivo de artigos em estanho [11], tendo-se analisado alguns
funis para a decantação de vinho que a empresa exportava para o mercado Norte-americano, para a
empresa Wine enthusiast (www.wineenthusiast.com), fabricados sob licença. Assim, foi-lhes proposto
que desenvolvessem produtos originais, para tentar despertar o interesse do seu cliente. Nesse sentido,
filipe Amaral e Isabel Novais idealizaram novos funis com formas arrojadas e bastante inovadoras.
O processo de desenvolvimento iniciou-se com um estudo de mercado para analisar as soluções
já existentes. De seguida, os designers conceberam produtos originais utilizando software cAD 3D
(Autocad 2007), fazendo a modelação dos seus produtos. A figura 2 mostra o desenho 3D de algumas peças. Após validação, os ficheiros cAD 3D foram exportados no formato STL para o equipamento de fabrico aditivo (para mais detalhes acerca do funcionamento deste equipamento consultar
a referência [1]).

fig. 2 (à esquerda)
Desenhos 3D de funis baseados
num bago e num cacho de uvas

fig. 3 (à direita)
Protótipos ainda com os suportes na plataforma de
construção do equipamento de estereolitografia

Os modelos a construir foram dispostos na plataforma do equipamento (volume útil de
250x250x250 mm3) e criaram-se em determinadas áreas os suportes indispensáveis à sua construção.
O software do equipamento gera um conjunto de ficheiros, entre os quais um com o formato SLI (da
palavra inglesa “slice”) que representa cada secção de corte da peça e que corresponde a cada
camada de construção (tipicamente de 0,1mm de espessura). A figura 3 mostra os diferentes protótipos após construção no equipamento de estereolitografia.
Os modelos foram então removidos da plataforma, para serem limpos e sofrerem um tratamento
de pós-cura da resina em câmara de ultravioletas para aumentar a sua resistência mecânica. Após
esta fase, foram acabados com lixas de diferentes granulometrias (figura 4).

fig. 4 (ao lado)
Acabamento dos modelos;
limpeza e ligeira lixagem
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Os modelos foram então ensaiados em decanters para se avaliar o efeito estético e funcional
(figura 5); permitir que a chegada do vinho ao fundo do decanter fosse retardada, obrigando-o a
percorrer um trajeto sinuoso que permite, além da sua filtragem, um “arejamento” que intensifica
os aromas que normalmente só se desenvolvem após anos na garrafa. Esta fase permitiu detetar
erros de conceção dos modelos e proceder a correções que levaram à produção de novos modelos,
mais funcionais e com design otimizado, em prazos extremamente curtos (1-2 dias).
Os protótipos finais foram então polidos e pintados com cor metálica para serem apresentados
à empresa (figura 6).

fig. 5 (á esquerda)
Ensaio com groselha dos
modelos em decanters

fig. 6 (à direita)
Pintura dos protótipos por
um dos técnicos do INEGI

A apresentação na empresa dos cinco produtos desenvolvidos, juntamente com uma brochura
promocional (figura 7), numa estratégia de puro marketing tridimensional, despertou um grande
interesse e vontade na sua comercialização, que levou a que 3 deles fossem aprovados pelo referido
cliente americano que efetuou uma encomenda inicial de 325 peças.
Utilizando os protótipos desenvolvidos, a empresa obteve as moldações para a produção por fundição em areia dos produtos em estanho, que incluíam também alguns componentes produzidos
por repuxagem (figuras 8 e 9).

fig. 7
Exemplo de protótipo e brochura
apresentados na empresa Freitas e
Dores e que foram enviados para o
importador americano

fig. 8
Fase de repuxagem e
polimento das peças

ConCLuSão
Esta comunicação pretendeu mostrar as potencialidades do fabrico aditivo no rápido desenvolvimento
de novos produtos, que neste caso versou a produção de produtos originais para a filtragem e decantação
de vinho, que são bastante procurados no mercado Norte-americano.
Apesar de este trabalho ter demorado algumas semanas, devido a tratar-se de atividades de formação
de estudantes, permitiu demonstrar que a utilização destas tecnologias permite encurtar significativamente o processo de desenvolvimento de novos produtos, garantindo também uma maior funcionalidade.
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A rápida aceitação dos projetos desenvolvidos, pela empresa que dinamizou este trabalho foi
extraordinária e quase compulsivamente induzida pela inesperada capacidade do fabrico aditivo em
colocar nas mãos dos clientes objetos sólidos e não meras folhas de papel, que apesar de traduzirem
imagens obviamente realistas, não permitem realizar testes funcionais.
Para além da vantagem do fabrico aditivo em ajudar a decidir o andamento de processos de desenvolvimento, a manipulação de protótipos quase completamente funcionais é um elemento decisivo no
processo de comercialização, funcionando como uma ferramenta, antigamente desconhecida, de
autêntico “marketing tridimensional”.
É comum referir-se que “Vale mais uma imagem do que mil palavras”, no entanto, os tempos
atuais são muito diferentes do passado, e como tal, parece ser mais correto afirmar que “Vale mais
um objecto do que mil imagens”, e simultaneamente, o antigo conceito de que “Os maiores comem
os mais pequenos” deveria também ser substituído por “Os mais rápidos (a inovar) comem os mais
lentos (a copiar !!!)”.

fig. 9
Protótipos finais em estanho
(pewter), e utilização de um
destes funis num decanter

AgrAdeCiMenToS
À empresa freitas e Dores, aos designers filipe Amaral e Isabel Machado e aos técnicos do INEGI
que participaram neste trabalho.
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MEMbROS INScRITOS NA ORDEM
cOM fORMAçÃO
EM EScOLAS ESTRANGEIRAS

oBSerVATÓrio
do engenheiro

Vítor Correia
coordenador Executivo do
Observatório do Engenheiro

Alexandra Marques
Mafalda Alves
Anabela Silva

como enunciamos no número anterior da
INfO, no âmbito do artigo de apresentação do
Observatório do Engenheiro, a partir do tratamento da informação disponível na base de
dados da OERN e a da informação estatística
do INE, iriamos extraindo alguns destaques.
Este será o primeiro e refere-se à presença de
membros inscritos na OERN com formação em
escolas estrangeiras1.
Quando fazemos a afirmação de “membros
inscritos na OERN com formação em escolas
estrangeiras”, é porque não se trata em exclusivo de colegas estrangeiros, mas também de
nossos compatriotas que fizeram a sua formação no estrangeiro e ainda outros, nascidos no
estrangeiro mas lusodescendentes, pelo que
usam passaporte e nacionalidade portuguesa.

1
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Todos têm em comum, terem formação em
escola superior estrangeira.
Por razões de natureza formal e legal, não
conseguimos dispor de informação que consiga
aprofundar de forma mais detalhada e fidedigna
(a regra do segredo estatístico, determina que
sempre que o número de ocorrências permite
identificar sem margem para dúvidas uma
população próxima da unidade, deve ser omitido). Por outro lado, a base de dados também
não foi pensada para disponibilizar informação
neste sentido, pelo que a caracterização desta
população não consegue ser muito detalhada.
contudo, pelos nomes próprios dos membros,
poderemos fazer algumas deduções. É com
base nesse pressuposto que especulamos sobre
as três possibilidades referidas anteriormente.

O presente artigo baseia-se exclusivamente em informação proveniente da bD da OERN
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civil

73

Electrotécnica

23

florestal
Geográfica
Informática
Materiais
Mecânica
Geológica e Minas
Naval
Química e biológica

0
3
0
5
34
3
0
6

Total

153

distribuição por especialidade das formações
em escola estrangeira
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

Naval

Química e

Geológica e Minas

Materiais

Mecânica

Informática

florestal

Geográfica

civil

Eletrotécnica

10,0 %
Ambiente

15,0%
10,0%

Ucrânia

Venezuela

Suíça

Rússia

Reino Unido

República checa

Polónia

Moçambique

Itália

índia

filipinas

hong kong

EUA

frança

cuba

brasil

bulgária

0,0%

Angola

5,0 %

1

Ambiente

Agronómica

20,0%

5

Agronómica

0,0%

25,0%

ESpanha

Membros inscritos

30,0%

Alemanha

especialidade

distribuição de membros por país de formação

Àfrica do Sul

Recordemos que não estamos a analisar todos
os membros inscritos na OERN, mas apenas os
que se inscreveram no período em análise, isto é
entre 1996 e 2011. Recordemos ainda que a
escolha deste período se fica a dever, a ser este o
período sobre o qual o INE tem informação disponível e publicada.
Neste período temos 153 membros inscritos
distribuídos pelas especialidades da Ordem dos
Engenheiros, de acordo com a distribuição que
se apresenta no quadro 1 e gráfico 1.

O destaque vai para as especialidades de
Engenharia civil (48%), Engenharia Mecânica
(22%) e Engenharia Electrotécnica (15%).
Por outro lado, também a destacar que as
especialidades de Engenharia florestal, Engenharia Informática e Engenharia Naval não têm membros com formação de base feita no exterior.

Estes membros representam no período 1,5%
do total dos inscritos na Região Norte.
como se pode verificar pelo Gráfico 2, o País
mais representativo é o brasil com 28,1%, logo
seguido por Espanha com 23,5%. Depois, com
valores muito próximos seguem-se a frança
(7.8%), Venezuela (7.8%) e Ucrânia (7.2%).
Num patamar mais reduzido situam-se o Reino
Unido e a Rússia (ambos 3.9%). como se pode
deduzir, no caso do brasil a proximidade cultural,
a facilidade de obter a dupla nacionalidade facilitaram a imigração do princípio do século. No
caso da Espanha, tratou-se da imigração de quadros superiores acompanhando a instalação de
empresas espanholas ou a aquisição de empresas em Portugal.
No caso da frança e Venezuela, trata-se do
regresso de lusodescendentes provenientes destes destinos tradicionais da nossa emigração. O
caso da Ucrânia é tipicamente um caso da imigração do início do século xxi, quando Portugal
vivia um período de pleno emprego.
O mesmo se passa com a Rússia, ainda que
neste caso se trate também da imigração de quadros muito qualificados em áreas muito específicas, em que a nossa engenharia é mais deficitária
como a aeroespacial. Também no caso do Reino
Unido, se trata de casos específicos relacionados
com áreas de engenharia ligadas ao sector automóvel. Neste último caso, uma boa parte dos
casos são portugueses que foram deliberadamente estudar para o Reino Unido com tais objetivos.

gráfico 2 (em cima)

quadro 1 (à esquerda)
Distribuição dos Membros com
Formação em Escola Estrangeira
por Especialidade

gráfico 1 (à esquerda)
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No que respeita aos cursos, na sua maioria
enquadram-se na mesma denominação utilizada em Portugal e, obviamente, em conteúdos
programáticos similares aos nossos, caso contrário o cAQ – conselho de Admissão e Qualificação não teria autorizado a sua admissão.
Quanto às escolas, são em número de 113,
o que significa que de algumas delas houve a
proveniência de mais do que um membro,
como podemos verificar no Quadro 2 . Neste
quadro estão apenas representadas as sete
escolas mais representativas, ou seja aquelas

quadro 3 (à direita)
Número de Escolas
por Países

de que são provenientes três ou mais membros. Destaca-se a Universidade Politécnica de
Madrid, com 11 proveniências em especialidades tão diversas como Engenharia Agronómica
(1), Engenharia Mecânica (3) e Engenharia civil
(7). Logo de seguida destacam-se duas escolas
da Venezuela, a Universidade de Santa Maria
(4) – Engenharia civil, Engenharia Mecânica –
e a Universidade de Simon bolivar (4) – Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica.
universidades
mais representativas
Universidade
Politécnica de Madrid

n.º de
membros

Espanha

11

Universidade
de Santa Maria

Venezuela

4

Universidade
Simon bolivar

Venezuela

4

Espanha

3

Universidade
de Luanda

Angola

3

Universidade federal
do Rio de Janeiro

brasil

3

Venezuela

3

Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros Industriais de Vigo

quadro 2
Universidades mais
representativas

país

Universidade
Metropolitana

Os membros são provenientes de escolas
de 21 países. A partir da lista presente no
Quadro 3, podemos verificar que existem
alguns países que poderão ser algo “ inespera-
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países

n.º escolas

áfrica do Sul.............................. 2
Alemanha.................................. 4
Angola....................................... 1
brasil......................................... 34
bulgária..................................... 1
cuba ......................................... 1
Espanha .................................... 22
EUA .......................................... 2
frança....................................... 10
filipinas..................................... 1
hong kong ................................ 1
índia.......................................... 1
Itália .......................................... 2
Moçambique ............................. 2
Polónia ...................................... 2
República checa ....................... 1
Reino Unido .............................. 4
Rússia ....................................... 6
Suiça......................................... 1
Ucrânia ..................................... 8
Venezuela.................................. 7

dos”, como as filipinas, a bulgária ou a índia
– todos com apenas um único representante.
O brasil (34), a Espanha (22) e frança (10)
são destacadamente os países onde maior
número de escolas está representado. Num
segundo patamar temos a Ucrânia (8), Venezuela (7) e Rússia (6).
Podemos concluir que existe hoje na
Região Norte algum cosmopolitismo na formação dos seus membros, quer pela sua proveniência, quer pela diversidade das escola de
formação. Na atualidade, esta circunstância é
com toda a certeza uma vantagem competitiva.
Num momento em que grande número de
engenheiros parte rumo ao exercício profissional em outros países, convém tomar conhecimento que a Ordem dos Engenheiros tem sido
sempre uma organização pública profissional
muito aberta, sem criar protecionismos de
mercado como se prova por esta informação
que agora divulgamos.

Programa
08H30 | Saída do autocarro do Porto (Praça Francisco Sá Carneiro em frente ao café Bom Dia)
09H15 | Passagem/saída do autocarro de Braga (Parque do E.Leclerc)
10H00 | Receção aos participantes
Visita ao Paço de Calheiros e introdução à problemática da poluição das águas e do sistema
de gestão e tratamento de águas (em sala).
Saída de campo: visita ao leito de plantas para tratamento de águas e propriedade
12H30 | Regresso ao Porto/Braga

profiSSionAL

cOLÉGIO REGIONAL DE ENGENhARIA
DO AMbIENTE

iMpACTo dAS ALTerAçõeS
CLiMÁTiCAS nA ViTiCuLTurA
porTugueSA

helder fraga1*
Aureliano C. Malheiro1
José Moutinho-pereira1
João A. Santos1,

O PROJETO cLIMVINESAf

O projeto ClimVineSafe visa a identificação dos impactes das alterações climáticas ao nível de toda a
fileira vitivinícola em Portugal. Este projeto funcionará como uma ferramenta essencial de adaptação
às alterações climáticas por parte do sector vitivinícola.

inTrodução

fig. 1 (em cima)
Vinha com sistema
de rega controlada (gota-a-gota)
instalado
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As emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera têm vindo a aumentar significativamente,
como consequência das atividades humanas, nomeadamente resultante da queima de combustíveis fósseis. Estas emissões têm contribuindo para a intensificação do efeito de estufa (natural) do planeta, e
acarretam consequências a nível global. Estas, traduzem-se em aumento das temperaturas, alterações
nos padrões de precipitação e maior frequência de episódios extremos (e.g. ondas de calor, secas extremas, cheias, tempestades severas). As alterações climáticas, já registadas no passado e projetadas para
o futuro, segundo os últimos relatórios do IPcc (http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/), ocorrem com intensidades muito variáveis de região para região, com impactes importantes em várias atividades humanas.

profiSSionAL

Segundo conclusões do projeto climVineSafe (fcT ref: PTDc/AGR-ALI/110877/2009), levado a
cabo pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (cITAb-UTAD), em parceria com a Universidade de Aveiro (UA) e a Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense (ADVID), as alterações climáticas podem vir a ter fortes implicações no sector vitivinícola em Portugal. Estas implicações poderão modificar todo o mapa vitícola nacional, com impactes tanto na produção como na
qualidade dos vinhos, já a partir de 2041. A eventual transformação das características dos vinhos
portugueses tal como são conhecidos, a chamada “tipicidade”, é apontada como uma provável consequência das alterações climáticas, caso não sejam tomadas medidas de adaptação a curto e a longo
prazo.
Este estudo desenvolveu uma série de cenários climáticos de muito alta resolução para as 12
regiões vitivinícolas em Portugal continental. Para tal, analisou-se o clima do passado recente, recorrendo a um conjunto de bases de dados históricas de mais de 50 anos, entre 1950 e 2000. De seguida,
utilizaram essas bases para calcular índices bioclimáticos especializados, muito usados na viticultura.
Estes índices permitem averiguar, por exemplo, as condições climáticas ótimas para o cultivo da vinha,
tendo em conta parâmetros como a precipitação, temperaturas, exposição solar e evapotranspiração
durante o ciclo vegetativo. Através do uso destes índices e de projeções futuras usando modelos climáticos de alta resolução, foi estabelecida uma classificação climática que permite aferir os impactes
das alterações climáticas em cada região vitivinícola.
Os resultados deste estudo apontam para um incremento da temperatura média do ciclo vegetativo
da videira até cerca de 3,5ºc até 2070. Este aumento da temperatura pode fazer com que muitas das
regiões portuguesas passem a ter condições para uma maturação muito mais rápida ou desequilibrada,
com consequências na qualidade do vinho. Além disso este aumento de temperatura poderá ter implicação em termos de produção, pois serão muito mais frequentes os escaldões do cacho e das folhas.
Estas projeções também apontam para uma tendência de homogeneização do clima a nível nacional,
o que irá conduzir a modificações ao nível da tipicidade dos vinhos. Outra agravante será o aumento
da secura, que em alguns casos poderá afetar gravemente esta cultura, visto que a diminuição da
precipitação nestas regiões irá impedir que se dê a reposição completa do regime hídrico do solo
durante o período de Outono-Inverno, com repercussões no ciclo vegetativo seguinte.
MedidAS de AdApTAção
Os investigadores do projeto afirmam que este estudo deve ser encarado como uma ferramenta
essencial para a sustentabilidade da fileira vitivinícola, enquanto marca portuguesa de qualidade e que
todos queremos preservar. Neste sentido são também propostas algumas medidas de adaptação/mitigação para combater o efeito conjunto do aumento da temperatura e secura projetadas para o futuro.
As mudanças climáticas esperadas, apontam para a necessidade de ajustes nas práticas culturais
existentes na maioria das regiões vitícolas Portuguesas. Talvez uma das medidas mais importantes
será desenvolver estratégias de gestão mais eficiente da água, visto que as necessidades de rega irão
aumentar no futuro. Neste sentido, técnicas de regadio, como a rega deficitária controlada (fig. 1),
podem otimizar o uso deste recurso, já de si bastante escasso na época estival. Esta técnica envolve
a monitorização de variáveis ao nível do solo e da planta (ex: humidade do solo, potencial hídrico
foliar), e a rega é apenas aplicada em períodos em que é estritamente necessária, para evitar desperdícios de água e para potenciar a qualidade das uvas. Além de aumentar a sustentabilidade económica
do sector, esta medida poderá permitir uma maturação mais equilibrada. Deste modo, estas estratégias,
quando comparadas com a rega tradicional, poderão trazer uma solução económica e ecológica aos
viticultores.
A mobilização do solo, quando usada extensivamente, poderá também ter implicações negativas
num cenário de alterações climáticas, como o que se antevê para esta região mediterrânica. Em muitas
vinhas tradicionais, a mobilização da entre-linha era até agora usada muito frequentemente (em alguns
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fig. 2 (ao lado)
Vinha com vegetação espontânea,
já seca, na entre-linha

casos havendo mais de 3 mobilizações por ano). No entanto, este procedimento é hoje em dia desaconselhado, quer do ponto vista agronómico, quer do ponto de vista ambiental, uma vez que estas
mobilizações acarretam custos elevados e podem agravar os problemas de erosão em vinhas com
relevo acentuado. No processo de não mobilização da entre-linha (fig. 2), é permitido que a vegetação
natural ou semeada se desenvolva de modo controlado. Além de estimular a competição entre espécies, favorecendo o armazenamento hídrico do solo e o desenvolvimento radicular da videira, esta
vegetação seca rapidamente no início do Verão, não entrando em competição com a videira pela água
neste período de menor disponibilidade hídrica. Ao mesmo tempo, a sua existência ajuda a controlar
a erosão em zonas de elevado declive, como é o caso da região demarcada do Douro (fig. 3).
Existem muitas outras medidas relativas ao sistema de condução da vinha que poderão ser usadas
como medidas de adaptação às alterações climáticas. Algumas destas, nomeadamente medidas de
mais fácil e rápida aplicação, começam já hoje em dia a ser aplicadas. Um exemplo claro de uma
medida aplicada pelos viticultores na adaptação a climas menos propícios é a alteração na forma de
condução da vinha. É frequente verificar-se o cultivo da vinha em vaso em zonas muito quentes e
secas. Esta forma de condução de baixa expressão vegetativa permite o desenvolvimento desta cultura
apesar das condições adversas. Existem ainda outras medidas, de mais difícil aplicação, como por
exemplo a implementação de castas e porta enxertos mais resistentes à seca, reorientação ou ensombramento das linhas ou mesmo a deslocação geográfica das vinhas para zonas mais frescas, que
devem ser encaradas como medidas de longo termo.
Todas estas medidas são propostas para uma maior sustentabilidade do sector vitivinícola em Portugal, como resposta às alterações climáticas, no entanto a aceitação da mudança por parte dos viticultores será sempre um fator fundamental na sua implementação.
proJeçõeS inoVAdorAS
Os investigadores do projeto climVineSafe desenvolveram, pela primeira vez, ao nível das
regiões vitivinícolas em Portugal, uma base de dados bioclimática com uma resolução de apenas
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1 km2, quando normalmente este tipo de estudos era até agora apenas possível à larga-escala
(>25 km2). Além de permitir uma obtenção de resultados muito rigorosos, esta zonagem é de
grande utilidade para o sector, devido à elevada resolução espacial. Quanto à fiabilidade destes
resultados, a equipa deste estudo analisou também as incertezas associadas às projeções futuras,
verificando que apesar de estas serem importantes, a robustez dos dados indica que estes cenários são bastante fiáveis.
Este estudo faz também parte da tese de doutoramento do Mestre hélder fraga (Engenheiro
do Ambiente), orientada pelos investigadores do centro de Investigação e de Tecnologias AgroAmbientais e biológicas (cITAb), e docentes na UTAD, João Santos, Aureliano Malheiro e José
Moutinho Pereira e conta a colaboração dos especialistas internacionais em alterações climáticas
Gregory Jones (Universidade de Oregon, EUA) e Joaquim Pinto (professor na Universidade de
Reading, Reino Unido), bem como do Técnico da ADVID, Eng. fernando Alves.

fig. 3 (em baixo)
Orografia e diferentes sistemas
de armação do terreno na região
demarcada do Douro

(1) centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e biológicas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
* Autor para correspondência: hélder fraga, centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e biológicas,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado 1013, 5001-801 Vila Real, Portugal,
E-mail: hfraga@utad.pt, fax: +351 259 350 480
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EmÍdio gomES
PrESidEntE da CCdr-n

“A oe TeM de ConTinuAr
A TrAnSMiTir à SoCiedAde
A iMporTânCiA
dA engenhAriA”

Joana Soares
OERN
foto: ccDR-N

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) é uma instituição
pública cuja atuação visa o desenvolvimento integrado e sustentável do Norte de Portugal, contribuindo
para a competitividade e coesão do território nacional.
Em entrevista ao Presidente da CCDR-N, Prof. Doutor Emídio Gomes, procurou-se, numa perspetiva
diretamente relacionada com a engenharia portuguesa, explorar as potencialidades e o desenvolvimento da Região do Norte e do Alto Douro Vinhateiro, cuja Estrutura de Missão foi recentemente
internalizada na própria CCDR-N.
desde que tomou posse enquanto presidente da
CCdr-n quais têm sido os principais desafios?
São vários, mas destaco dois pela sua
relevância no atual contexto. Antes de mais,
é necessário encerrar bem o atual Programa
Operacional Regional e, para tal, é importante acelerar o ritmo de execução física e
financeira dos projetos. A eficácia e eficiência da gestão é fundamental para a melhoria
da situação económica e financeira dos
beneficiários e, em geral, dos diferentes setores institucionais da Região do Norte.
Ao mesmo tempo, estamos a preparar o
próximo Programa Operacional Regional,
que vigorará entre 2014 e 2020. Este é um
momento muito importante para o nosso
futuro coletivo, porque aquilo que seremos
dependerá muito daquilo que, hoje, planearmos e decidirmos. Na Região do Norte, essa
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responsabilidade é da CCDR-N. Estamos a
assumi-la como sempre assumimos, promovendo espaços de auscultação e debate,
estudando os fenómenos económicos e
sociais que influenciam a coesão e a competitividade regional, definindo prioridades de
desenvolvimento que aumentem a qualidade
de vida dos cidadãos. Co-construiremos,
com todos os agentes económicos e sociais
relevantes desta região NUTS II, uma estratégia de desenvolvimento e um programa
regional nos quais, desejavelmente, todos se
possam rever.
Até ao momento quais os objetivos alcançados
e os que ficaram por executar decorrentes do
plano estratégico norte 2015?
A Região do Norte, tal como Portugal no
seu conjunto, encontra-se num contexto
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macroeconómico particularmente difícil,
caracterizado pela redução generalizada da
atividade económica, do emprego e do bemestar social. Agora, a atual situação, que se
vem prolongando, quebrou a tendência de
convergência real da Região do Norte com
os padrões médios da União Europeia
(UE27) e do país, verificada entre 2006 e
2010, período em que o PIB “per capita” da
Região do Norte, expresso em paridades de
poder de compra, aumentou de 61,9% para
64,9% e de 78,7% para 80,5% do PIB “per
capita”, respetivamente da UE27 e de Portugal. Este processo resultou, sobretudo, de
ganhos de produtividade. Sem essa melhoria
contínua da produtividade do trabalho não
será possível promover o crescimento sustentado da Região do Norte. Agora, a evolução recente - e, em particular, a evolução da
produtividade - também demonstra que o
crescimento económico deixou de ser condição suficiente para o crescimento do
emprego. A taxa de desemprego, após a
crise de 2002-2003, não mais se reduziu de
forma sensível, mesmo em anos com crescimento económico significativo.
Na Iniciativa Norte 2015, ambicionava-se
que a Região do Norte fosse, “em 2015,
capaz de gerar um nível de produção de
bens e serviços transacionáveis que permita
recuperar a trajetória de convergência a nível
Europeu, assegurando, de forma sustentável,
acréscimos de rendimento e de emprego da
sua população e promovendo, por essa via,
a coesão económica, social e territorial”. Esta
preocupação com o endividamento externo
sempre existiu na Região do Norte, mas só
mais recentemente mereceu um consenso
nacional alargado. A visão enunciada configurava uma estratégia alinhada com este
novo objetivo de política económica nacional
de redução do défice da balança de transações correntes e, especialmente, da sua
balança de bens e serviços. Aliás, muito dificilmente uma política destas conseguirá ser
concretizada ao nível nacional se não contar
com a participação ativa da Região do Norte,
a região NUTS II portuguesa mais exportadora e a que apresenta atores com um maior

conhecimento e experiência de participação
nos mercados internacionais. Mesmo sendo
a região NUTS II com o menor rendimento
“per capita” é aquela que não só mais contribui para as exportações do país (39%),
como apresenta um excedente de maior
dimensão da sua balança de bens e serviços
(cerca de 11% do PIB).
Qual o estádio de desenvolvimento que se pretende atingir em 2020? e quais as prioridades
estratégicas para o desenvolvimento da região?
As políticas públicas devem mudar dentro
de um quadro de alguma estabilidade e previsibilidade. Pretende-se para 2020 o que
sempre se pretendeu: assegurar um ritmo
adequado de convergência do rendimento,
do emprego e, em geral, da qualidade de
vida dos cidadãos com os padrões dos países mais desenvolvidos da União Europeia
com quem nos queremos, e devemos, comparar. Esta ambição pressupõe uma estratégia de desenvolvimento económico liderada
pelas exportações. Uma estratégia de
desenvolvimento económico sustentada na
procura externa defronta-se, não só, com a
necessidade de se continuar a superar os
problemas estruturais de falta da competitividade do tecido produtivo regional, mas,
também, com a necessidade de explorar
novos mercados e novos modelos de negócio e de internacionalização do tecido
empresarial da Região do Norte. É preciso
continuar a promover os fatores dinâmicos
da competitividade da economia regional e a
assegurar um maior nível de intensificação
tecnológica dos processos produtivos. Mas
também é preciso um outro posicionamento
comercial das empresas junto de mercados
emergentes.
em relação à região douro, quais as potencialidades que destaca e qual o impacto que esta
região demarcada pode ter na economia, e em
especial em toda a região norte?
O Douro é muito mais do que a sua Região
Demarcada ou do que a respetiva região NUTS
III. É o rio também. Mas também é capital simbólico e identitário, importante para a afirmação
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regional e nacional no contexto internacional.
Por exemplo, é devido ao Douro que, em Vila
Nova de Gaia, as Caves do Vinho do Porto têm
milhares de visitantes. Nem sempre se compreende esta importância do Douro, que extravasa em muito os seus limites geográficos.
As potencialidades são muitas e não vale a
pena enumerá-las. Todos as conhecemos e as
reconhecemos. O que importa é desenvolver
políticas que permitam aos durienses tirar partido delas, não permitindo que a valorização
dos bens e serviços produzidos localmente
seja efetuada noutros locais. Têm que ser criadas condições para que não sejam drenados
recursos e rendimentos para fora do Douro.
Aquando da sua criação a estrutura de Missão
para a região demarcada do douro tinha como
propósito desenvolver esforços para cooperar na
proteção do património, contribuindo na manutenção de um justo equilíbrio entre conservação,
sustentabilidade e desenvolvimento. Visava-se
assim garantir, simultaneamente, a proteção dos
bens do património mundial, o desenvolvimento
social e económico e a qualidade de vida das
comunidades. Que balanço faz deste projeto e
em que medida a engenharia foi preponderante
neste propósito?
Em dezembro de 2001, a UNESCO elevou
o Alto Douro Vinhateiro a Património da Humanidade. Essa classificação deveu-se à sua paisagem. A paisagem é o olhar de fora. É o olhar
urbano, cosmopolita, que desconhece, por
vezes, a razão de ser do que vê. Mas há um
outro olhar, o olhar de dentro, o olhar do agricultor que constrói a vinha; que deteta os
pequenos sinais de emergência de pragas e
doenças, que antecipa as boas e as más
colheitas. Esse olhar não chama paisagem ao
que vê, chama-lhe vinha, mas compreende o
que vê. Estes dois olhares são fundamentais no
Douro. O primeiro valoriza o que vê. O segundo
faz o que se vê, dando-lhe sentido. Nenhum
destes olhares é dispensável. Mas só o
segundo gera o entendimento que dá plenitude
à beleza da paisagem do Douro. Perdoem-me,
mas o segundo olhar é o do verdadeiro esteta.
A Estrutura de Missão do Douro tinha como
objetivo compatibilizar esses olhares. Fê-lo de
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diversas formas. Procurou sobretudo valorizar
a paisagem vinhateira. O Douro é uma paisagem vinhateira. É uma constatação. É inquestionável. E só o continuará a ser se mantiver
um setor vitivinícola em permanente modernização. A viticultura moderna não se opõe à
paisagem. A paisagem que hoje valorizamos
será diferente no futuro, mas continuará a ser
uma paisagem vinhateira. O país e a Região
do Norte necessitam de uma administração
pública funcional que vá experimentando e,
como resultado dessas experiências, adaptando-se a novos desafios.
A engenharia teve e continuará a ter um
papel fundamental neste esforço de valorização
da paisagem do Douro. Permitiu novos modelos
de condução de vinha, selecionou as melhores
castas, permitiu o aparecimento dos Vinhos do
Douro, que hoje dispõem de elevado reconhecimento internacional. A valorização do Douro
muito passou por estes progressos.
em que áreas considera prioritário o investimento no douro (Transportes, energia, Ciência, tecnologia e inovação, educação, cultura
e sensibilização, Turismo, lazer, desportos e
náutica, política externa)?
Quando se definem políticas públicas, as
prioridades não significam que se apostam
em certas áreas com exclusão de outras. A
definição de prioridades implica, isso sim,
que devem ser afetos recursos a algumas de
tal forma que estejam reunidas as condições
para que as respetivas políticas públicas
possam ser bem-sucedidas. Mais, a afetação
de recursos a outras também depende do
nível de complementaridade que estabelecem com as primeiras.
O Douro é uma região vitivinícola. Por
outro lado, as regiões mais desenvolvidas
assentam em processos produtivos intensivos em conhecimento. É importante juntar
estas duas componentes: vitivinicultura e
conhecimento. Sendo assim, faz sentido a
aposta no reforço das competências científicas e tecnológicas residentes sejam elas de
natureza universitária ou empresarial. Por
exemplo, sendo o Douro a Região Demarcada mais antiga do Mundo, qualquer estu-

enTreViSTA

dante de pós-graduação em viticultura e enologia de qualquer país deve colocar a UTAD
como uma das primeiras opções para prossecução dos seus estudos.
de que forma a engenharia pode ajudar, ou tem
ajudado a dinamizar esta região do país? o papel
da engenharia não ficará limitado quando as diversas intervenções político-sociais no douro têm
levado à perda da sua densidade populacional?
O Douro é uma região-problema. Nela se
concentram diferentes problemas económicos
e sociais, que, de uma forma, global se traduzem no seu despovoamento. Mas é-o hoje de
forma diferente do passado.
Nos últimos anos, registou-se um processo
muito intenso de modernização do sector vitivinícola. Mudaram-se os métodos de condução, melhoraram-se os processos de vinificação, diversificou-se a produção. O Douro
manteve a sua identidade, mas é diferente do
passado. Estas transformações muito contaram com a engenharia e com os engenheiros,
sobretudo de muitos formados pela UTAD.
Espera-se que a engenharia e os engenheiros
continuem, como até agora, a contribuir para
a alteração estrutural da economia regional.

Tendo já passado pelos órgãos eleitos da ordem
dos engenheiros, haverá certamente diferenças
de atuação e de posicionamento perante a
sociedade desde essa altura, como a vê na atualidade e de que forma gostaria que a, também,
sua associação profissional evoluísse?
O crescimento sustentado da economia
regional e nacional implica um maior nível de
intensificação tecnológica dos processos produtivos. Trata-se de um desafio à qualificação
dos engenheiros e à engenharia portuguesa.
Pressupõe, nomeadamente, uma maior relação da Ordem do Engenheiros com os principais centros produtores de conhecimento a
diferentes escalas territoriais.
A globalização a este nível assenta muita
na mobilidade, de conhecimentos e de pessoas. Implica uma participação acrescida dos
engenheiros e da engenharia portuguesa em
projetos e iniciativas internacionais. A Ordem
dos Engenheiros dispõe de uma importância
fundamental no processo de internacionalização da engenharia portuguesa e, concomitantemente, na mobilidade dos profissionais e no
desenvolvimento de plataformas de prestação
de serviços transacionáveis de elevado valor
acrescentado.

27

CienTÍfiCo

“A INTRODUçÃO DO AçO
INOXIDáVEL NA PRODUçÃO DE
VINhO cONDUZIU (...) À MELhORIA
DA QUALIDADE DOS VINhOS
PRODUZIDOS (...)”

Vinho, VindiMAS
e MATeriAiS no douro

António paulo Vasconcelos
colégio de Materiais
da Região Norte; Galp Energia,
Refinaria de Matosinhos
Carlos romero
Jornalista
paulo duarte
colégio de Materiais da Região Norte; f.Ramada, Aços
e Industrias, S.A

1. inTrodução
Primeira região demarcada do mundo, criada em 1756 pelo Marquês de Pombal, o Douro vinhateiro dedicou-se, desde os seus primórdios, sobretudo à produção de vinho generoso ou vinho fino,
mais conhecido por “vinho do porto”. Para a produção de “porto”, como refere o professor Virgílio
Loureiro, as exigências tecnológicas eram reduzidas: “A produção de vinho do porto nunca foi tão exigente, em termos técnicos e tecnológicos, como a produção do vinho de pasto. Por isso, não havia
boas adegas no Douro, nem gente com capacidade técnica para fazer vinhos de consumo bem feitos.
O ‘porto’ sempre tinha sido feito por lavradores, mas o vinho de mesa, para ser bem feito, precisava
de enólogos”(1).
Entre as poucas exceções ao domínio absoluto do vinho do porto nas encostas e nas adegas do
Douro, está um nome mítico do vinho português: o “barca Velha”. Nascido em 1952 na Quinta do
Vale Meão, pela mão de fernando Nicolau de Almeida, para a produção do “barca Velha” foi necessário assegurar um aspecto que agora se tornou banal em qualquer adega digna desse nome: a fermentação com controlo de temperatura. Sem as modernas cubas de inox refrigeradas, sem lagares
recheados de serpentinas e placas de frio, Nicolau de Almeida resolveu o problema fazendo transportar
barras de gelo desde uma fábrica de Matosinhos até à quinta em Vila Nova de foz côa! O resultado
foi tão extraordinário, que o vinho da casa ferreirinha permanece hoje, sessenta anos passados, como
um emblema das virtudes e do potencial dos vinhos do Douro e de Portugal.
A grande explosão dos vinhos de mesa aconteceu nos anos noventa do século passado, fazendo
com que o Douro entrasse decididamente na era da vitivinicultura moderna. Para a enóloga duriense
Gabriela canossa, “o grande salto na qualidade dos vinhos do Douro” está associado, antes de outros,
a três fatores: a utilização dos modernos desengaçadores, o uso de prensas pneumáticas e o controlo
de temperatura das fermentações.

em cima
Imagem: carlos Romero
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“Os melhores vinhos de Portugal – Guia Repsol 2004/2005”
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Os desengaçadores substituíram os “raladores” que, como o nome indica, ralavam e esmagavam
de tal maneira as partes lenhosas dos cachos (o engaço), que os vinhos ficavam marcados por aromas
e sabores herbáceos e taninos rudes; para o gosto moderno, eram vinhos quase imbebíveis.
As prensas pneumáticas levaram ao abandono das velhas prensas de madeira verticais e das prensas de discos, com diversos elementos em aço ao carbono. Ao contrário das antecessoras, as modernas prensas pneumáticas permitem ajustar a pressão exercida por membranas finas, garantindo prensagens suavíssimas.
O controlo de temperatura durante a fermentação é o terceiro fator decisivo para a qualidade final
dos vinhos, e antes de mais dos vinhos brancos, necessitados de maior controlo e muito mais suscetíveis do que os tintos. As temperaturas de fermentação são melhor controladas quando feitas em
cubas de aço inoxidável refrigeradas. Mas mesmo nos lagares tradicionais, agora revestidos a resina
epóxido, é cada vez mais frequente a utilização de placas de inox e serpentinas de frio e, no manuseamento da manta e dos mostos já não encontramos utensílios em aço ao carbono mas sim em materiais poliméricos e mais uma vez aços inoxidáveis.
hoje praticamente ninguém discute a importância das novas tecnologias e materiais no acréscimo de qualidade dos vinhos do Douro e de outras regiões de Portugal, havendo quem as aproveite
para afinar as técnicas tradicionais. António Mendes, enólogo e gestor da Quinta do Javali, de Nagoselo do Douro, admite que o controlo de temperatura é benéfico, sendo crucial em alguns casos.
Não põe de lado no entanto, que possam ser produzidos vinhos de extrema qualidade com fermentações acima dos 26ºc, valor normalmente estabelecido como ideal. A não utilização de leveduras
e a pisa dos cachos feita a pé, segundo o método tradicional e num aparente “atraso tecnológico”
em conjunto com todos os novos materiais e equipamentos disponíveis, permite a muitos produtores
durienses a obtenção de vinhos de reconhecida qualidade, ao sabor das condições de cada ano,
com caraterísticas próprias que nos recordam estarmos em presença de um produto vivo, mutável,
que nos transporta para os solos e natureza que rodeia as vinhas e que assim deve continuar a ser
encarado. “O importante são uvas sãs; com boas uvas, o que é preciso é não as estragar na adega”,
conclui António Mendes.
A nova abordagem tecnológica dos produtores durienses não se esgota nos desengaçadores, nas
prensas pneumáticas e no uso do frio na fermentação dos mostos e na proteção dos lagares. há outras
tecnologias que ajudam a fazer bons vinhos, como são o caso dos tapetes rolantes e mesas de escolha

fig. 1
Cultivo da uva na região do Douro
António Paulo Duarte
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dos cachos, separando uvas podres ou verdes e folhas da vide, ação que precede o desengace mecânico. Os robôs para pisa das uvas entraram também em muitas adegas do Douro, um expediente que
serviu, antes de tudo, para suprir falta de pessoal para pisar a pé, mais do que para melhorar a qualidade da pisa; de resto, o grande objetivo de um bom robô é mimetizar as condições em que as uvas
são esmagadas por pés humanos.
O que, pelo menos até agora, não parece ter futuro no Douro é a vindima mecânica, feita por
máquinas de grande porte que encurtam muito o tempo de vindima. com poucas exceções (Quinta
do cidrô e Quinta da Granja), a morfologia duriense, com encostas em socalcos e grandes inclinações,
tem sido avessa a uma abordagem excessivamente industrial e mecanizada.
2. oS MATeriAiS nA região do douro
Apesar de existir uma infinidade de materiais usados na produção de vinho, como os materiais
poliméricos, usados diretamente sob a forma de utensílios e recipientes quer sob a forma de revestimentos, de resinas epóxido nos pavimentos, revestimentos de lagares e cubas de betão, o granito
usado nos lagares e as madeiras, em especial o carvalho, sob a forma de cubas, tonéis e pipas sujeitos
a um inegável controlo de qualidade, consideramos que apenas os aços inoxidáveis (ligas com
ferro/crómio/Níquel, fe/cr/Ni) tiveram um impacto significativo no processo de vinificação e por esse
motivo viram o seu uso massificar-se nas diversas quintas e unidades produtivas de vinho da região
do Douro.
fig. 2
Exemplos de diversos
materiais utilizados na
produção e engarrafamento
de vinho no Douro

António Paulo Duarte

cortesia da Quinta do Javali

António Paulo Duarte

3. iMporTânCiA do uSo do Aço inoxidÁVeL nA produção do Vinho
A utilização alargada do aço inoxidável na construção de equipamentos e acessórios para o contato
com produtos alimentares e neste caso para processamento das uvas e fabrico de vinhos, deve-se à sua
elevada resistência à corrosão associada à sua durabilidade, facilidade de limpeza e de esterilização e
ao facto de não alterarem a cor ou as características organolépticas dos alimentos.
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A higienização dos equipamentos e acessórios é de extrema importância para o consistente processamento de alimentos e bebidas. A facilidade de limpeza e esterilização do aço inoxidável é comparável à do vidro ou da cerâmica e muito superior à dos polímeros e madeiras, obtendo-se superfícies
livres de bactérias e resíduos nocivos para a qualidade e sabor dos produtos alimentares em processamento.
O seu aspeto limpo e brilhante fornece uma aparência característica moderna e atraente.

fig. 3
Exemplo típico da aplicação do aço
inoxidável na produção de vinho
Gentilmente cedido pela Vieirinox

4. o prinCipAL Segredo do Aço inoxidÁVeL
A característica principal dos aços inoxidáveis é a elevada resistência à corrosão resultante da formação de uma fina e densa película invisível de óxido de crómio na sua superfície, a qual protege o
restante material de posterior degradação química pela ação do meio envolvente.
Esta camada reduz drasticamente a velocidade de corrosão do metal que se diz estar agora passivado.
Uma vez esta camada destruída por um golpe ou outra ação mecânica, na superfície do material subjacente exposto forma-se de novo uma fina camada de óxido que volta a proteger o aço contra a corrosão.
5. MAS o Que é AfinAL uM Aço e MAiS ConCreTAMenTe uM Aço inoxidÁVeL?
Designam-se por aços os materiais que contêm ferro e carbono (ligas ferrocarbónicas fe-c)
com teores inferiores a 2,1% de carbono. Estas podem ainda conter também outros elementos (de
liga) adicionados para conferir propriedades específicas. Os elementos de liga mais comuns são o
Manganês (Mn), o Sílicio (Si), o crómio (cr), o Níquel (Ni), o Molidbénio (Mo), o Vanádio (V), o
Titânio (Ti), etc, que de uma forma geral melhoram as propriedades dos aços, no que diz respeito à
resistência mecânica, temperabilidade, ataques do meio em que se encontram, entre outros.
Os aços inoxidáveis comportam um grupo de aços cujo teor em crómio livre (dissolvido e não
combinado com o carbono) é superior a 10,5% em peso. Nesta gama de composições a taxa de
corrosão é substancialmente reduzida e o aço pode ser considerado não oxidável numa variedade
elevada de ambientes corrosivos. combinando os vários elementos de liga pode obter-se aços com
propriedades específicas que vão de encontro às diversas aplicações pretendidas, sendo estas composições agrupadas em classes atendendo ao tipo de microestrutura obtida.
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6. CLASSeS de AçoS inoxidÁVeiS
Os aços inoxidáveis mais comuns utilizados na indústria alimentar contêm crómio em percentagens
de cerca de 18% e teores de 8 a 14% em Níquel, teores ótimos para a obtenção mais económica de
elevada resistência à corrosão, sendo também composições ideais em termos de facilidade de fabrico.
De uma forma geral o aumento dos teores de crómio e Níquel permite o aumento da resistência à corrosão e o aumento do teor em carbono permite o aumento de resistência mecânica. contudo a maioria
dos aços inoxidáveis possui um teor baixo neste último elemento pois a sua presença conduz a uma degradação significativa da resistência à corrosão, em especial quando os processos de fabrico envolvem soldadura ou aquecimento do aço. O agrupamento pode ser feito em 5 famílias que descreveremos.
fig. 4
Efeito da adição de Crómio nos aços
sobre a sua resistência à corrosão

Aços ferríticos – com um teor mínimo de 10,5% de crómio e um máximo que ronda os 27%, constituem a
classe de aços mais económicos, uma vez que são os que têm na sua constituição o mais baixo teor em
elementos de liga dentro dos aços inoxidáveis. O teor em Níquel é baixo não ultrapassando 1% e em algumas
qualidades podem conter até 4% de Mo e Alumínio (Al). A sua resistência à corrosão é normalmente moderada e possuem alguma dificuldade na conformação, fatores que limitam a sua utilização.
Uma designação comum de um aço inoxidável ferrítico será o AISI 430 com 16% cr, 1%Mo a
máximo 0,08%c utilizado na indústria alimentar em cutelarias de baixo custo, superfícies de trabalho, painéis, etc.
■

fig. 5 (em baixo)
Relações entre as classes de
aço inoxidável e os respetivos teores
de Crómio e Níquel

■

duplex

ferríticos
20

% Cr

32

info 31 • OUT NOV DEZ 2013

Aços austeníticos – classe particularmente popular para contato prolongado com alimentos. As composições mais comuns possuem tipicamente teores em torno dos 18% de cr e 8 a 14% de Ni. São
os aços inoxidáveis mais conhecidos devido a possuírem uma boa resistência à corrosão numa
gama alargada de ambientes corrosivos, associada a uma boa capacidade de conformação e a um
custo moderado. Na indústria alimentar são usados com frequência em reservatórios, tubagens,
acessórios e elementos de máquinas.
As designações mais conhecidas desta família são os aços AISI 304 com teores nominais de
18%cr e 8%Ni conhecidos vulgarmente por 18-8 e o AISI 316.

Autênticos

% ni

20 –
–
–
–
–
15 –
–
–
–
–
10 –
–
–
– endurecimento
por
–
5 – precipitação
–
– Martensíticos
–
–
0–
10
15

Aços martensíticos – com um teor de cr de 10,5 a 18%, carbono (c) entre 0,1 a 2% e até 3% de Ni.
Podem conter Mo até cerca de 1,3% e V até 0,2% para algumas aplicações. Estes aços são extremamente resistentes do ponto de vista mecânico, mas constituem os aços inoxidáveis de menor
resistência química devido ao seu mais elevado teor em carbono, necessário para promover o endurecimento do aço.
São bastante utilizados em cutelaria e acessórios internos de equipamentos sujeitos a elevado desgaste e cujos processos de fabrico que não exijam soldadura.
■ Uma designação comum de um aço inoxidável martensítico é o AISI 420, este com 12-14% cr e
até 0,4% em c, representando um compromisso entre resistência ao desgaste, resistência à corrosão e custo.
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Aços austeno-ferríticos, ou mais conhecidos por aços duplex - uma outra família relativamente mais
recente no seu desenvolvimento e utilização mais específica.
Os teores mais elevados de elementos de liga como o cr e o Ni fazem com que a sua estrutura
interna seja mista, ou seja, constituída por uma mistura de ferrite e austenite, tirando partido da
vantagem de ambas as estruturas e do facto de possuírem teores mais elevados em crómio para
que atinjam maior resistência à corrosão. A composição oscila entre 21 a 28% de cr, teores de Mo
até 4,5%, teores de 3,5 a 8% de Ni, adição reduzida de 0,05 a 0,3% de Azoto e até 1% de Tungsténio. Permitem a obtenção de aços com uma elevada resistência a alimentos agressivos e soluções
salinas a temperaturas elevadas.
■ Uma composição comum será o AISI 44LN que possui uma relação ferrite/austenite na ordem
de 50/50 e uma resistência à corrosão superior à dos aços austeníticos convencionais, como por
exemplo o AISI 304 ou 316.
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Aços endurecíveis por precipitação – Aços que se situam como alternativas relativamente à classe
dos martensíticos, no que diz respeito à obtenção de elevada resistência mecânica e um aumento
da resistência à corrosão. Possuem composições químicas em redor dos 17%cr e 7%Ni com adições mais ligeiras de elementos de liga como o c, o cobre (cu), Al e o Nióbio (Nb) para que na
estrutura surjam por precipitação mediante tratamento térmico, pequenas partículas duras que
promovem o aumento da resistência do aço.
■ Uma composição comum será o AISI 17-7Ph, com os referidos teores em cr e Ni e adição de
1% de Al para que se promova a formação de precipitados. O seu uso na indústria alimentar está
intimamente ligado às ferramentas de processamento.
Na figura seguinte pode ser observada a variação da resistência dos aços inoxidáveis com o estado
de fornecimento.
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fig. 6
Resistência à tração dos diversos
tipos de aço inoxidável em função
do estado de fornecimento
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7. ASpeToS prÁTiCoS dA ConSTrução de eQuipAMenToS e ACeSSÓrioS
eM Aço inoxidÁVeL nA indúSTriA ALiMenTAr e de BeBidAS
Um dos aspetos mais relevantes do fabrico de equipamentos e acessórios para a indústria alimentar e de
bebidas é o acabamento do aço inoxidável, ou seja o estado da sua superfície. Quando mais polida for a sua
superfície, melhor será sua manutenção e resistência à degradação. Superfícies rugosas originam acumulação
de detritos não removidos pela limpeza e aumentam a área de superfície exposta a um eventual meio corrosivo
atuando como locais de concentração de elementos nocivos, susceptíveis de degradar o aço.
contaminações superficiais com partículas de aço ao carbono, ou soldaduras em tubagens, reparações e alterações efetuadas sem os adequados materiais de adição e cuidados (ausência de posterior
passivação) são erros frequentes que levam a uma degradação do filme passivo e a fenómenos de
corrosão localizada que podem levar à perda de contenção dos equipamentos e destruição do seu
conteúdo. A Ideia generalizada de que os aços inoxidáveis “tudo aguentam” sendo uma alternativa
em situações de falha de aços de baixa liga e aços ao carbono, também deve ser desmistificada, em
especial como vimos, porque existem diversas famílias e qualidades de aços inoxidáveis, com aplicabilidades específicas que requerem cuidados especiais no seu fabrico e utilização. O aço inoxidável
efetivamente corrói-se se existir uma má relação entre seleção do aço, processo de fabrico, manutenção, solicitação mecânica e contacto com o meio agressivo.
A soldadura de componentes tem de obedecer a especificações adequadas, uma vez que, com a
aplicação de calor, a temperatura na zona de ligação pode ir acima dos 500ºc, provocando a sensibilização do aço (combinação do c com o cr), tornando-o susceptível à corrosão intergranular. Nessa
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condição o aço inoxidável corrói-se em meios nos quais estaria protegido, se não estivesse sensibilizado. O uso cuidado de processos de baixa entrega térmica, rápido arrefecimento, materiais de base
e de adição corretos, levam a equipamentos bem construídos e resistentes.
Também do ponto de vista da conformação são requeridos cuidados. Existe o risco de transformação localizada da austenite em martensite se a taxa de deformação for relevante, levando à fragilização
do material e à instalação de tensões internas que podem levar a fenómenos de corrosão sob-tensão
em determinados meios.
A seleção dos aços adequados ao meio e ao tipo de componente a fabricar é de extrema importância para uma longa vida dos equipamentos ao mais baixo custo. Regra geral, a seleção dos aços
inoxidáveis para fins alimentares e de bebidas ocorre do modo indicado na tabela seguinte:
Tipos
AISI 420 (martensitico)

Aplicações típicas
Espátulas, ferramentas (elevada dureza, resistente ao desgaste)

AISI 430
(ferritico)

Mesas, superfícies de apoio, painéis (que não requeiram soldadura ou conformação). Usado em
ambientes pouco corrosivos (baixo custo)

AISI 304
(austenitico)

Aço base para um gama alargada de componentes, melhor soldabilidade, conformação e resistência
à corrosão do que o 430. Versão 304L (L significa Low carbon < 0,03%) de melhor desempenho

AISI 316
(austenitico)

Usado nas mesmas aplicação do 304 mas em ambientes mais corrosivos. Versão 316L de melhor
desempenho

EN 1.4539 (austenitico)
EN 1.4462
(duplex)
austeniticos com 6%Mo

Usado para alimentos altamente corrosivos, com sais, a quente ou com interstícios
Mesmas aplicações do aço anterior mas com melhor desempenho e melhor resitência à corrosão
sob tensão
Aplicações do 1.4462, mas para temperaturas mais elevadas

8. eQuipAMenTo pArA produção de Vinho
É corrente encontrar nas adegas equipamentos para o processamento e armazenagem de vinhos
de alta qualidade em aços inoxidáveis 316L.
A indústria nacional possui grande conhecimento nesta área, produzindo os mais diversos equipamentos para processamento, vinificação e armazenamento, nomeadamente:
■ Receção e prensagem – tegões, desengaçadores, bombas, prensas pneumáticas
■ fermentação – cubas verticais, horizontais rotativas e pisadores pneumáticos
■ filtração – placas,
■ Depósitos – para as várias fases de produção
■ Refrigeração – permutadores e placas refrigeradoras

Gentilmente cedido pela Vieirinox

fig. 8
Exemplos de aplicações do aço inoxidável
na região do Douro
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Gentilmente cedido pela Arsopi

António Paulo Duarte
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número

Setor

identificação

higiene

Portaria 149/88

Geral

DIREcTIVA 93/43/cEE

Relativa à higiene dos géneros alimentícios

Geral

REGULAMENTO (cE)
Nº 178/2002

Que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios

higiene Geral

Regulamento 852/2004

Materiais em contacto
com os alimentos

Regulamento
1935/2004

Relativo aos materiais e objetos destinados a entrar em contato com os alimentos

higiene

DL 111/2006

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/41/cE, do Parlamento Europeu e do conselho, de 21 de Abril,

higiene

DL 113/2006
Rectificação

Estabelece as regras de execução, na ordem jurídica nacional, dos Regulamentos (cE) Nºs 852/2004 e 853/2004, do Parlamento Europeu
e do conselho, de 29 de Abril,

higiene

Declaração de
Rectificação Nº 49/2006

De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 113/2006, que estabelece as regras de execução, na ordem jurídica nacional, dos Regulamentos
(cE) nº 852/2004 e 853/2004, do Parlamento Europeu e do conselho, de 29 de Abril,

Materiais em contacto
com os alimentos

DL 378/2007

Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 175/2007, de 8 de Maio, que estabeleceu as regras de execução, na ordem jurídica interna, do Regulamento (cE) nº 1935/2004, do Parlamento Europeu e do conselho, de 27 de Outubro,.

Materiais em contacto
com os alimentos

Regulamento
282/2008

Relativo aos materiais e objetos de plástico reciclado destinados a entrar em contato com os alimentos e que altera o Regulamento (cE) nº
2023/2006.

Materiais em contacto
com os alimentos

DL 62/2008

Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2007/19/cE, da comissão, de 2 de Abril, que altera a Directiva nº 2002/72/cE, da
comissão, de 6 de Agosto

Vinho

Regulamento 981/2008

Altera o Regulamento (cE) nº 423/2008 que estabelece determinadas normas de execução do Regulamento (cE) nº 1493/1999 do conselho

higiene

Regulamento 1019/2008

Altera o anexo II do Regulamento (cE) nº 852/2004 do Parlamento Europeu e do conselho relativo à higiene dos géneros alimentícios

Materiais em contacto
com os alimentos

DL 29/2009

fixa as regras de asseio e higiene a observar na manipulação de alimentos e determina a abolição do boletim de sanidade

Relativo à higiene dos géneros alimentícios

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 62/2008, de 31 de Março, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva nº
2008/39/cE, da comissão, de 6 de Março

9. norMAS ApLiCÁVeiS
A legislação em vigor para materiais em contacto com alimentos e bebidas tem como objetivo
garantir a proteção da saúde humana e os interesses dos consumidores. Os materiais em contacto
com os alimentos e bebidas devem ser produzidos de acordo com as boas práticas de fabrico e cumprindo a legislação. Na tabela 2 encontram-se listados os principais documentos que regem estes
aspetos no que diz respeito à produção de vinho.
10. ConCLuSão
A introdução, desde os anos 90, do aço inoxidável na produção de vinho conduziu ao desenvolvimento
do respetivo processo de obtenção e à melhoria da qualidade dos vinhos produzidos, em especial os de
mesa. As cases férricas e cúpricas e infeções do vinho são agora, de uma forma geral, problemas do passado e a qualidade dos nossos vinhos, fruto do esforço dos nossos viticultores, técnicos e enólogos e com
a ajuda da engenharia dos materiais, é sem dúvida uma mais-valia para o nosso país e para a sua balança
comercial. A correta seleção dos aços inoxidáveis e o correto fabrico, associada a uma adequada manutenção são aspetos de extrema importância, para que os equipamentos se encontrem perfeitamente aptos
para uma produção de vinhos da mais alta qualidade.
AgrAdeCiMenToS
Os autores agradecem à Quinta do Javali, em particular a António Mendes, enólogo e gestor da
Quinta em Nagoselo do Douro a disponibilidade em partilhar a experiência na produção de vinhos e
às empresas henrique Vieira & filhos, S.A (Vieirinox) e Arsopi – Indústrias Metalúrgicas Arlindo S.
Pinho S.A. pela cedência de imagens.
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“AS GRANDES VANTAGENS DAS
fOTOGRAfIAS AÉREAS DIGITAIS
(...) SÃO O DE PERMITIREM
cALcULAR íNDIcES DE VEGETAçÃO
(...)”

CArACTerizAção e eSTrATifiCAção
de pArCeLAS de VinhA nA região
deMArCAdA do douro CoM reCurSo
A foTogrAfiAS AéreAS CApTAdAS por
uM VeÍCuLo Aéreo não TripuLAdo
inTrodução
A orografia extremamente acidentada associada à aridez do clima e aos solos de xisto, conferem à Região Demarcada do Douro enormes
potencialidades e particularidades. A vinha será
das culturas que mais interage com o ambiente,
produzindo vinhos muito diferenciados no que
respeita a produtividade e qualidade intrínsecas.
No Douro, assumem particular importância fatores de diferenciação tais como solos, exposição,
altitude ou as castas.
A atividade vitivinícola e a produção de vinhos
de grande qualidade dependem de vários fatores, relacionados com a produtividade dentro de
uma vinha. Esta produção está dependente da
variabilidade temporal (ex: condições climáticas,
pragas e doenças, técnicas culturais) e da variabilidade espacial, como a topografia e características do solo. Um bom conhecimento do terreno,
da organização espacial das várias parcelas e do
estado fisiológico e vegetativo das vinhas, permite
planear atempadamente a gestão e o tratamento
cultural das vinhas, bem como eleger da data
mais apropriada à colheita em cada
parcela/talhão. A viticultura de precisão, combi-
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nando técnicas de Sistemas de Informação Geográfica e de Deteção Remota é, cada vez mais,
uma ferramenta utilizada por viticultores e técnicos, na gestão e monitorização das vinhas e das
suas produções [1, 2, 3, 4].
As grandes vantagens proporcionadas pelas
fotografias aéreas digitais, principalmente pelas
que registam o comprimento de onda do infravermelho próximo, são o de permitirem criar
composições coloridas a falsa cor e o permitirem calcular índices de vegetação, nomeadamente o índice de Vegetação por Razão Normalizada (Equação 1 – NDVI em inglês e no
original) [5], uma vez que estas imagens nos
permitem conhecer, indiretamente, o interior da
folha.

NDVI =

IVMp – V
IVMp + V

Equação 1

Sendo:
■

■
■

NDVI – Normalised Difference Vegetation
Index – índice de Vegetação por Diferença
Normalizada
IVM p – Infravermelho próximo;
V – Vermelho
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Este conhecimento advém do facto do comprimento de onda do infravermelho próximo ser
refletido pela página inferior interna da folha,
como se mostra na figura 1.
como se mostra na figura 1 (esquerda) os
comprimentos de onda do azul e do vermelho
são absorvidos pela vegetação, durante o processo de fotossíntese, sendo o comprimento de
onda do verde parcialmente refletido pela parte
externa da página superior da folha. Já os comprimentos de onda do infravermelho são fortemente refletidos pelas células mesófilas esponjosas e pela parte interna da página inferior da
folha. Uma vez que estes comprimentos de onda
percorrem o interior da folha duas vezes, a
intensidade da sua reflexão depende do estado
fisiológico e vegetativo da folha. Deste modo,
consegue-se visualizar antecipadamente estes
dois estados, antes que a parte exterior da folha
os evidencie, através de alterações de cor ou de
forma. Este ganho pode ser de até 15 dias, o
que permite programar antecipadamente ações
culturais como: rega, fertilização, intervenção
fitossanitária ou colheita.

Resposta espectral
da vegetação

50

λ (µm)
0,45
Azul

0,55 0,65 0,75
Verde Vermelho Infravermelho Próximo

como a resposta espectral de outros objetos (ex. água, Solo nu, etc.) é muito distinta da
da vegetação (figura 2), o cálculo do NDVI
resulta numa imagem (matriz de dados) onde
apenas a vegetação apresenta valores positivos
diretamente correlacionados com o vigor vegetativo [6].
Até ao fim da década de 2010, em Portugal,
a maior parte das fotografias aéreas era captada por câmaras a bordo de aviões (tripulados
ou não), com custos elevados e pouco acessíveis. Dessa data até hoje, o avanço tecnológico
e a redução de custos, tem permitido um
aumento exponencial no uso civil de Veículos
Aéreos Não Tripulados (VANT) equipados com
câmaras digitais multiespectrais de elevada
resolução. Várias apresentações e demonstrações têm sido feitas a nível nacional [7] e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), em parceria com a Universidade do
Minho (UM) e com a Real companhia Velha,
está a desenvolver um estudo piloto na Região
Demarcada do Douro, estudo esse que agora
se apresenta.

fig. 1 (em cima)
Corte transversal duma folha e reflexão
dos vários comprimentos de onda

ÁreA de eSTudo
R (%)
100
Solo claro
Vegetação
(genérica)

50

água limpa
0,45
Azul

NDVI =

0,55
0,65 0,75
Verde Vermelho Infravermelho Próximo

IVMp – V
IVMp + V

⇒

NDVI Vegetação > 0
NDVI Solo ≈ 0
NDVI água < 0

λ (µm)

O estudo piloto está a ser desenvolvido na
Quinta dos Aciprestes (figura 3), propriedade
da Real companhia Velha, que se localiza na
Região Demarcada do Douro, na margem
esquerda do Rio Douro (41º 12’ 00’’ N; 7º 25’
30’’ W).
Esta área de estudo foi selecionada por
apresentar todos os tipos de uso e ocupação do
solo característicos da paisagem da Região
Demarcada do Douro constituindo, por isso,
uma excelente área de teste.

fig. 2 (à esquerda)
Curvas espectrais genéricas e ordem
de referência para o NDVI
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fig. 3
Qt. dos Aciprestes e conjunto
de parcelas relativas à área de
estudo (adaptado de [8])

MATeriAL e MéTodoS

Sendo:
■

A área de estudo foi isolada do projeto SIG e
exportada sob a forma de ficheiro vetorial independente, de modo a preparar o plano de voo e
a definir o local de levantamento e de aterragem.
A programação do voo, altura de voo e a percentagem de sobreposições (dentro da fiada e entre
fiadas), foi feita de modo a obter fotografias com
uma resolução espacial média de 10cm ao solo
e usando o programa eMotion, flight and Planing
control software [10].
As fotografias aéreas foram captadas no dia
24 de julho de 2013, entre as 14:30 e as 15:00,
através de uma máquina fotográfica digital
modelo XNitecanonSX260NDVI 12.1 Megapixel
Point & Shoot Lightweight 3-band Vegetation
Stress camera with GPS [9], a bordo de um VANT
modelo Swingletcam da Sensefly [10].
como o sensor desta máquina fotográfica foi
modificado de modo a captar o comprimento de
onda do infravermelho próximo, em substituição do
comprimento de onda do vermelho, o cálculo do
NDVI passa a ser feito através da Equação 2 [9].

NDVI =
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IVMp – A
IVMp + A

Equação 2

■
■

NDVI – Normalised Difference Vegetation
Index – índice de Vegetação por Diferença
Normalizada
IVM p – Infravermelho próximo;
A – Azul

Posteriormente, antes de passar à fase de
estratificação do NDVI, procedeu-se à sua calibração de modo a que as superfícies de água
apresentassem o valor mais negativo e as superfícies de solo nu apresentassem um valor muito
próximo de zero.
ApreSenTAção e diSCuSSão
doS reSuLTAdoS
As fotografias aéreas foram originalmente gravadas num cartão de memória e posteriormente transferidas para o disco rígido do computador, onde
foram processadas de forma a criar vários produtos:
– Modelo Digital de Superfície (10cm de resolução espacial) (figura 4);
– Ortofotomapa a falsa cor (figura 5);
– índice de Vegetação por Razão Normalizada
– NDVI (normalized difference vegetation
índex) (figura 6).
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fig. 4
Modelo Digital de Superfície
(10cm de resolução espacial)

O Modelo Digital de Superfície permite-nos ter
uma panorâmica geral sobre a morfologia da área
de estudo e o tipo de armação do terreno usada
na instalação das vinhas nas várias parcelas (ex.
patamares, à curva de nível).
O ortofotomapa a falsa cor mostra-nos uma
imagem onde as várias tonalidades de magenta

representam a vegetação, sendo que quanto mais
escura forma tonalidade, mais densa e mais saudável é a vegetação. As tonalidades de ciano
representam zonas rochosas (escuro) e solo nu
(claro). A água está representada em tonalidades
de azul, escuro para o rio e claro para os tanques
de rega. como se vê, as várias parcelas de vinha

fig. 5
Ortofotomapa a falsa cor
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fig. 6
Índice de Vegetação por Razão
Normalizada – NDVI

apresentam vários estados vegetativos e várias
densidades de parede vegetal.
Esta análise é complementada pela informação apresentada na figura 6, onde se pode ver e
analisar o índice de vegetação que, como se referiu na introdução (figuras 1 e 2), apenas apresenta valores de NDVI positivos superiores a 0,05,
para a vegetação.
Da análise combinada destas duas imagens
(figuras 5 e 6) e após extração do modelo de textura, que permite isolar os bardos de vinha, resultou uma nova imagem referente à estratificação
das parcelas de vinha em função do estado vegetativo e da densidade da parede vegetal, que se
apresenta na figura 7.
Posteriormente, após o trabalho de gabinete,
procedeu-se à marcação em campo, usando um
DGPS com precisão centimétrica, dos limites das
manchas criadas. Durante a colheita feita dentro
dessas manchas, verificou-se que havia diferenças nítidas, em termos de densidade da parede
vegetativa e de estado morfológico das folhas,
sendo mais densa e verde nas manchas classificadas com NDVI elevado. Durante a colheita, foi
tomada nota sobre o estado vegetativo e as características das uvas, de modo a caracterizar as
manchas, estratificadas, com dados de campo.
A vindima foi efetuada ao nível da sub-parcela,
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vinificando-se em separado as diferentes castas
(Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga franca e
Tinta Amarela) e manchas estratificadas de NDVI.
ConCLuSõeS
Esta quinta é gerida e acompanhada por técnicos superiores (Eng. Agrónomos e Enólogos)
que conhecem muito bem todas as parcelas de
vinha. No entanto, através da visualização, análise e estratificação das várias imagens (ortofotomapa a falsa cor e NDVI), foi possível identificar
previamente pequenas manchas com um padrão
vegetativo distinto da vizinhança, encaixadas em
grandes manchas homogéneas, antes que estas
diferenças se tornassem visíveis à vista desarmada, como se constatou durante a colheita.
com base nesta estratificação e na verificação
de campo, foi possível concluir que é viável programar a colheita seletiva e estratificada dentro
das várias parcelas, através da estratificação do
NDVI calculado sobre fotografias aéreas digitais
locais.
TrABALho fuTuro
Uma vez que toda a colheita foi feita dentro
de manchas estratificadas, georrefenciadas, e se
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fig. 7
Estratificação do NDVI

associou a cada mancha um conjunto de dados
de campo, aguarda-se pelo resultado da produção de vinho para poder atualizar a base de
dados com informação relativa à qualidade da
produção. com base nesses dados, será aplicado um processo de análise multivariada, de

modo a criar um modelo que permita analisar o
estado vegetativo das vinhas, antecipar a necessidade de se aplicar qualquer tratamento ou procedimento cultural, programar a colheita, bem
como prever a qualidade esperada para a produção.
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UMA PORTA AbERTA
AO fUTURO

ViAgenS
CoM ALMA no douro

Manuel José dias Amorim

Se fôssemos nas asas do sonho que tanto enche o vazio das nossas aspirações e das nossas frustrações, correríamos atrás de uma legenda vulgar que, a nosso jeito ou para nossa afirmação fácil,
nos empolgaria, mas seria ilusória. E, contudo, precisa do sonho quem se dispõe ao sacrifício…
i – o porTo
Será o Porto tão antigo, como dizem? Sim e, talvez, nem tanto. Assim cale teria sido fundada
por calais, filho de bóreas rei da Trácia, no ano 2.710 da criação do mundo. Situar-se-ia na margem
esquerda, pois que cale quer dizer Gaia ou Galiza. Mas como se não bastasse de antiguidade,
sonharam com milhares de anos muito antes, na recriação do mundo, fundada pelo patriarca Noé.
Quanto ao nome, mais enigma. cale virá do grego? kálos ou kalós? hérnia ou bela? Tanto faz…
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Seria bonito! Afinal, de que língua se fala? Os mais humildes dirão: «graecum est non legitur». Os
pretensos entendidos, sem pestanejar, clamarão: celta?! Quem conhece a fundo a língua celta? cale,
na nossa língua, pode significar muita coisa. Mas tem, sem dúvida, mais a ver com rio que com território, segundo parece. O termo afim calear (navegar) indica isso mesmo. Os romanos acrescentaram, como era seu hábito de ocupantes, outra palavra portus (porto) E, pelo latim lá chegaremos.
A ideia de porta, de entrada e de saída e, do verbo latino, portare, levar e trazer. Enfim, uma atividade
importante e necessária para um Rio intransponível, isto é, impossível de passar a pé, mesmo em
maré baixa. E esta função, sim, é mais bem antiga. Anterior, sem dúvida, à ocupação romana. Este
lugar era conhecido de povos antigos que o exploraram e que os romanos conservaram, deram
nome e ocuparam. Porque o rio Douro, esse sim, seria muito mais antigo. O dicionário de cândido
de figueiredo regista o nome cale e explica assim: «barco de fundo chato para navegação fluvial».
Evidentemente que, com este tipo de barcos e semelhantes, como seriam os de então, a carga e a
descarga de pessoas, animais e outras mercadorias não seriam viáveis, em todos os lugares de um
rio, muito menos com as características do Douro, a não ser numa praia, onde só poderiam, comodamente, aportar. O cale é antigo, porque, mencionado, no séc. II, no Itinerário de Antonino Pio
(86-161). Não pela importância de uma imaginada cidade, falada ou publicitada em todo o mundo
conhecido, que o não era, mas tão só porque assinalava uma passagem importante num rio muito
especial que cortava a Via imperial Olissipo / braccara. Mesmo antes da ocupação romana, o tráfego
do Rio terá sido de importância extrema, no transporte do minério, indústria de capital interesse,
nessas épocas mal conhecidas, de um passado remoto. Os povoados do Noroeste da Península, no
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limiar da época dos metais, em que a Tartéssia se tornou pólo comercial, formaram-se pela instalação de tribos no alto dos montes (crastos). Esta localização seria, porventura, um «campo entrincheirado» com que também defendiam as minas nas regiões onde se instalaram, por estarem
expostas aos assaltos de estranhos (celtas ou fenícios). E continuaria a ser, num rio importante,
como é e era o Douro e a região que abrangia, pois que nela descobriram riquezas apetecíveis.
Muito se debateu onde seria, então, esse cale ou, talvez já, Portus cale, desde a ocupação
romana de um rio relevante, quer do ponto de vista comercial, quer militar. A primeira citação,
conhecida, de Portucale, é referida por Idácio, no séc. V (+468). Esta referência leva à suspeita
que já antes se chamaria assim, na língua aborígene e que o ocupante teve o cuidado, de não a
corrigir, mas de esclarecer. Refere-se Idácio a um lugar (locus) chamado Portucale onde, em 457,
estava um foragido notável, de nome, Requiário, e a um castro, certamente, importante, chamado
Portucale de que se havia apoderado Maldras, em 459. Lugar importante, na margem direita, que
podia acolher uma personagem ilustre e castro, na margem esquerda, chamado Portucale, que
merecia uma conquista. fica-se com a ideia que Portucale, nessa altura, era o que hoje chamamos
Porto e Gaia. Para os antigos o rio não separa, mas une. Quando muito, poderia ser fronteira, de
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tal modo que não descuraria as requeridas defesas. Portucale castrum na margem esquerda e
Portucale locum na direita. Na esquerda um castrum que se chamaria Mahamuti e na direita o
castrelum, ainda hoje chamado cristelo. O crastelo, superior à Pena ventosa, de Monchique vigiava
não só o portus cale locum, como dominava a nascente e a poente.
Onde seriam os pontos da passagem? O Arquitecto Rogério Azevedo, num opúsculo/separata
de 1968 que muito apreciamos – «As implicações antecedentes da Arquitectura medieval Portucalense» – refere Miragaia e Quebrantões. «Poderá parecer algo estranho a pessoas menos dadas
à observação, que os locais não fossem fronteiros, simetricamente. Esta observação poderá parecer
justa, ainda que não o seja, mesmo em relação à época atual – pois quem observar hoje as travessias do rio verificará que elas nunca se fazem perpendicularmente às margens e, quando assim se
fazem, é excpcionalmente». E ainda, citando, em abono do seu raciocínio, um documento do
séc. XV – ainda era assim – a crónica de El-rei D. João I de fernão Lopes (1385-1459), vol. IV,
cap. IX. «[...] e sendo todos assim aguardando cada um em seu lugar, pareceu a gente d’el-rei da
parte d’além de gaya, por onde el-rei havia de vir e os bateis que andavam caleando pelo rio, foram
logo ali mui prestes com grandes apupos e grande tanger de trombetas, mostrando grande ledice,
entre os quais era um grande e formoso batel ricamente corrigido e toldado em que el-rei havia de
passar e como el-rei entrou com esses fidalgos e das outras gentes quantas puderam caber
n’aquele e nos outros bateis, começaram todos a vogar ao longo do rio. O de el-rei deante, muito
apendoado e os outros todos de traz que era grande prazer de ver. E à porta de Miragaia onde
estavam atendendo, como dizíamos, saiu el-rei em terra por uma larga e espaçosa prancha, etc...».
De modo algum a Pena Ventosa, onde hoje se encontra a Sé e o Paço Episcopal, nem outro
lugar intermédio, nem mesmo S. Nicolau ou o cais da Ribeira onde desaguava o rio de Vila, chamado canal Maior, como alvitraram outros. Isto nos leva a concluir que, passados mais de mil anos,
a navegação no Douro, se manteve quase imutável. As conveniências vão sempre à frente das
necessidades e possibilidades! Entretanto, o da margem esquerda subiu para o castro Mahamuti,
enquanto o da direita (Miragaia praia) permaneceu, no mesmo sítio, por ter a defesa próxima – o
chamado crastelo.
Quando em Lugo, em 569, foi instituída a Sé Portucalense atribuiu-se-lhe um castro Novo – ad
Sedem Portucalensem in castro Novo pois que era costume proteger com muralhas a civitas episcopal. Onde seria? Na Pena ventosa? Não há consenso por parte dos investigadores. Enfim, o Parochiale Suevum, do pretenso concílio de Lugo, veio perturbar a nossa linha de pensamento. Parece,
à primeira vista, que estaria em questão a existência de dois bispos, um católico e outro ariano,
convertido ao catolicismo. Isto é uma sede superplena (e certa concorrência!). Nesse concílio esteve
presente o bispo Viator de Magnetum (Meinedo). Por outro lado, a lista das dioceses e respetivas
igrejas sufragâneas aprovadas menciona Portucale (e não Magnetum). A hipótese de nesse mesmo
concílio de Lugo se ter decidido a transferência da sede de diocese de Magnetum para Portucale
parece contrariada pelo facto de Viator aparecer ainda no concílio de braga de 572 como bispo de
Magnetum; mas não se deve excluir inteiramente a hipótese de Viator, residindo já em Portucale,
ter mantido o título de episcopus Magnetensis. O primeiro bispo seguramente atestado do Porto é
constantius, presente no III concilio de Toledo em 589, porventura eleito antes de 585. Nas actas
desse mesmo concílio figura um Argiovito também como bispo de Portucale. Teria sido bispo ariano,
sagrado depois de 585 e convertido ao catolicismo no concílio de 589.
A Pena Ventosa, morro escalvado, inóspito e pouco acessível, certamente, outrora, fora um
fanum, santuário ou altar das tribos, ou do conselho dos anciãos sob a proteção de uma divindade. com toda esta reestruturação e transformação, tornou-se sede episcopal, burgo do bispo e
civitas. Se o Portucale da margem esquerda da beira-rio, em Gaia, tinha subido para Mahamuti,
era a vez, do Portucale locum, em Miragaia, se deslocar para a Pena Ventosa. O castrum novum
de que fala o Parochiale, é mesmo novo e não renovado, mas amuralhado. Trata-se de uma muralha Sueva (?) reconstruída, por mais de uma vez. E, ainda, a tal ermida (igreja em lugar ermo).
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E o Portucale, deixando Miragaia veio incarnar na Pena ventosa, protegido por muralhas que foram
sucessivamente alteradas, destruídas e reforçadas, talvez, reconstruídas. O condado Portucalense
e a diocese vieram a ter aqui o seu centro mais importante para uma época que seria militar,
embora os condes, nobres e bispos, tendo aqui as suas posses e principais responsabilidades,
foram viver para Guimarães e para a Galiza, mais protegidos dos invasores do norte de áfrica e do
Norte da Europa.
Para reforçar as defesas, ainda mais para Nascente, a rainha D. Teresa doara ao bispo D. hugo,
em 1120, o «burgo de Noeda» com «o castro e suas adjacências» o castro de Noeda vigiava a
passagem do Rio Tinto, em campanhã. E confirmara os limites do couto da Sé, que se processava
numa linha recta que vinha da divisória do couto de cedofeita até ao canalem maiorem, posteriormente, conhecido por Rio da Vila, acompanhando a sua sinuosidade até o Rio Douro. Esse facto,
evidentemente, criou um vazio em baixo, que ia do canal Maior (Rio de Vila, S. Nicolau) ao Menor
(Rio frio, Miragaia).
com tudo isto, sublinhamos que o Porto foi, no princípio, uma só realidade unida por um rio,
muito mais antigo e muito mais significativo que os lugares em questão, pois que, o conceito de
então era que um rio não separa, mas liga. Mas, à medida que o Portucale da margem direita crescia, descendo da Pena ventosa, ocupando e desenvolvendo o espaço até ao Douro, com porto de
calado e ancoradouro, mais afirmava o seu poder e se fechava em si, esquecendo o pulmão
esquerdo de Vila Nova. Note-se que na referida crónica de fernão Lopes que citamos, já não se
fala de um Portucale de duas margens, mas de Gaia e Miragaia.
ii – o douro
Durius ou de Ouro?
O Rio Douro nasce em Espanha, na Serra de Urbión, a 2080 metros de altitude. Percorre cerca
de 938 km: 616 km em Espanha, 200 km em Portugal e em 122 km faz fronteira entre Portugal e
Espanha e desagua na costa Atlântica, na foz do Douro, Porto e Gaia. A bacia hidrográfica do
Douro abrange uma área superior a 97 500 km2, a mais extensa da Península Ibérica. A parte
Portuguesa equivale a cerca de 19 500 km2. O Rio Douro corre em queda da nascente até à foz.
No começo, baixa 700 m em 70 km, de seguida 400 m em 400 km até Zamora, depois 450 m em
150 km, até à foz do huebra e no troço final, mais suavemente, 125 m em 225 km. No território
Português o Douro tem cerca de uma centena de afluentes e subafluentes, cobrindo desse modo
um território notável, em que se situa a diocese do Porto, a par da de Vila Real, Lamego/Viseu e
bragança/Miranda. O rio Douro, com os seus afluentes, serviu de eixo fundamental para a mineração. O Sousa e ferreira à área mineira de Santa Justa e Pias, o Paiva às minas de Arouca e S.
Pedro do Sul, o Tâmega às de Montalegre, boticas e chaves; o Pinhão ao complexo mineiro de
Jales e Tresminas, o Tua às explorações na área de Mirandela. Da romanização do território são
inúmeros os vestígios existentes desde povoamentos e vias, até atividades relacionadas com a
exploração dos recursos económicos. O ouro, o estanho, o ferro e o volfrâmio fazem parte das
riquezas da terra que desde sempre atraíram o homem. A abundância dos minérios nesta ampla
área, parte integrante das bacias hidrográficas do Douro e afluentes, induziu o homem à exploração
dos recursos mineiros, com destaque para o ouro. Assim justifica-se a importância que teve como
eixo de navegação permitindo o transporte de produtos diversificados e pessoas. O rio Douro teve
um papel fulcral em todo este processo económico, funcionando como corredor de acesso do litoral
para o interior, facilitando as prospeções mineiras e servindo de meio alternativo e/ou complementar
ao transporte terrestre que os romanos se encarregaram de implementar.
No que se refere à diocese do Porto, a bacia hidrográfica do rio Douro, abarca: Porto, Vila Nova
de Gaia, Santa Maria da feira, Gondomar, Paredes, Paços de ferreira, Penafiel, Lousada, felgueiras, Marco de canavezes, Amarante, baião, castelo de Paiva, Arouca. Apesar das particularidades
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geomorfológicas do vale do rio Douro condicionarem a sua navegabilidade de tal forma, que se lhe
chama “Rio de mau navegar” (Durius), a riqueza aurífera das margens do rio Douro, tendo atraído
povos antigos, seduziram os romanos, aliciados por relatos dos povos locais, com tradição do trabalho do ouro (ourivesaria), o que foi rapidamente confirmado a partir dos seus conhecimentos de
campo em termos de observação do terreno sobretudo na coloração dos filões quartzosos (Rio do
Ouro). compreende-se assim que a boa rede fluvial, meio de transporte apetecível, do rio Douro
se tenha tornado num oportuno corredor de prospecção mineira e num meio de escoamento de
produtos. Apesar das mutações de navegabilidade ao longo do tempo face ao estreitamento e assoreamento do leito dos rios, já Plínio e Estrabão faziam referências à navegabilidade do rio Douro,
tendo mesmo, este último, definido o seu percurso navegável, numa extensão de 800 estádios
(cerca de 150 km). Os principais núcleos de mineração, no que se refere à diocese do Porto, terão
sido Valongo / Gondomar / Paredes e Arouca. concretamente: Mina do Teixo, Amarante / Minas da
Serra de Sta Justa e Pias, Valongo / Mina do Alto do Sobrido, Gondomar / Mina da Serra das banjas,
Gondomar / Mina de cabrança, Gondomar / Mina do Portal, Gondomar / Mina de Regoufe, Arouca
/ Mina do Rio de frades, Arouca. A riqueza aurífera das margens do Douro terá sido um fator determinante no povoamento romano do Vale do Douro.
Poderá admitir-se que o Douro, como alguns advertem, terá sido a via mais importante (LesteOeste), porque a mais fácil e talvez a mais segura, com pontos de vigia e controle, com o tempo,
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reforçados, mas não a única, conjugando com a rede viária lançada pelos romanos e os caminhos
secundários e locais. A questão põe-se sobretudo para o transporte do ouro e metais, porquanto a
via fluvial seria mais fácil e segura e a de menor custo. No Édito de Diocleciano (séc. III / IV) as
tabelas de preços estabelecidas penalizam o custo dos transportes terrestres tornando-os substancialmente mais caros que o fluvial ou marítimo.
iii – o AdVenTo do CriSTiAniSMo
A Península Ibérica, distante da nova capital constantinopla, assistiu ao fim do maior império,
até então, jamais conhecido. Libertava-se da tutela romana, mas chegava a fé pregada por S.
Paulo ou pelos seus discípulos, para provocar, congregar e estimular a alma. Não se sabe se S.
Paulo chegou a estar em Espanha, como manifestou ser sua intenção. Mas, provavelmente, algum
discípulo ou mais que um. «Agora, porém, não tendo mais campo para o meu trabalho, nestas

regiões e desejando há muitos anos chegar até vós, irei quando for para Espanha… e ser por vós
encaminhado para lá… Mas agora que vou a Jerusalém… Quando pois tiver resolvido este
encargo… passarei por vós a caminho da Espanha» (Epístola de S. Paulo aos Romanos 15, 23 e
ss). Não há notícias seguras sobre cidades ou regiões peninsulares visitadas por S. Paulo. A viagem
foi confirmada por S. clemente numa carta aos coríntios dos fins do século I.
Egéria, de origem galega, eremita, que peregrinou para a terra santa (381-384) constitui o
modelo da vida monástica feminina, na passagem do século IV-V e é um marco da vida cristã na
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Espanha e na Galiza. A vida monástica, cenobítica ou eremítica deu os primeiros passos. A Península Ibérica foi, durante o período visigótico, uma das regiões do antigo Império Romano que
melhor guardou as tradições culturais latinas. Dão prova disso as obras de S. Martinho de Dume
(c.518 – c. 579), Sto. Ildefonso (605-667), S. Leandro (534-600), S. bráulio de Saragoça (590651), Taio e o grande Sto. Isidoro de Sevilha (c. 560-636), além de tantos outros autores cujos
escritos ainda hoje se conservam, apesar das devastações a que foi submetida a Península
durante a invasão muçulmana. Diz Mattoso: «A maioria destes autores foram monges ou aprenderam o que sabiam em escolas monásticas. O ensino monástico estava, portanto, florescente
nesta época. A ele se deve a transmissão da cultura antiga para a Idade Média». Interrompido o
avanço da evangelização nos primeiros contatos com os bárbaros, vencidos o arianismo e o priscilianismo e outras heresias de menor importância, a conversão do rei Requiário dos Suevos, ao
catolicismo em 447 ou 448, portanto antes de clóvis (496) e do rei visigodo Recaredo (587) terem
entrado para a Igreja de Roma, a cristianização do povo tomou asas. A partir de Teodomiro, definitivamente, o Reino dos Suevos ingressava na Igreja católica e em braga celebrou-se o 1º concílio
em 561; o 2º em 572, sendo metropolita S. Martinho de Dume. Pelos anos 572-582 fez-se divisão
eclesiástica do Reino dos Suevos. À metrópole de braga pertenciam as dioceses de Dume, conímbriga, Portucale, Veseo, Lamego e Egitânia. Também a de Magneto (Meinedo) de curta duração.
Anteriormente houve diocese em chaves. coexistiram dioceses com dois bispos, um católico e
um ariano, como por exemplo, em Portucale, no tempo de Argiovitus, ariano e constantino, católico.
Os Visigodos, quando chegaram à Península em 414, eram arianos. houve perseguições violentas, no tempo de Teodorico que abrandaram nos finais do séc. V com Alarico e desapareceram,
com Atanagildo, rei católico. As perseguições de Leovigildo e a rebelião de seu filho, o católico hermenegildo, terminariam de vez com o arianismo, no reinado de Recaredo que se fez baptizar, em
587, e enviou a mensagem da conversão do seu povo ao 3º concílio, em Toledo no ano de 589,
com a assistência de 62 bispos presididos por S. Leandro. As dioceses da parte lusitana de Portugal, nesta data, eram: Olisippo (Lisboa), Pax Iulia (beja), Elvora (Évora), Ossonoba (faro), sufragâneas de Mérida. A mais importante destas dioceses, a única metropolita, era braga pelo facto de
ter sido a capital do Reino dos Suevos. foi em braga que, em 556, se acolheu S. Martinho, bispo
de Dume e braga, bem como S. frutuoso. O historiador Paulo Orósio nasceu em braga e o bispo
Idácio de chaves, deixou crónica do seu tempo (379-469). Em Santarém (Scallabis), nasceu João
de biclara, godo e depois bispo de Gerona, tendo permanecido 17 anos em bizâncio, relatou acontecimentos desse tempo, entre 567 e 590. O bispo de beja Apríngio comentou o Apocalipse nos
meados do séc. VI. A organização paroquial, regulada pelos concílios, era muito cuidada. Parece
ter havido particularidades litúrgicas do Reino dos Suevos que teriam talvez persistido, depois da
perda da independência. De resto, os Visigodos ofereceram ao povo Suevo, uma relativa liberdade
dentro dos seus usos e costumes.
A vida monástica organiza-se pelo ano mil, sob a influência de cluny e da regra beneditina, sob
as indicações do concílio de coyança. Assim, para um monge ou monja, o dia começava pela oração. Depois o trabalho para satisfazer às necessidades do monge e da comunidade. O mosteiro
era, por isso, uma escola prática de agronomia. Para além da subsistência, atende-se à saúde.
São cultivadas ervas medicinais para a botica do cenóbio. E no scriptorium, faz-se cópia de documentos antigos, bem como os processos de administração não só do mosteiro, como das terras
dos benfeitores. A vida litúrgica intensifica-se, bem como a intercessão pelos defuntos e a oração
pelos benfeitores. Se isto não é uma organização perfeita, é quase. A indicação da vida monástica
é interpretada a partir do que dizem os Actos dos Apóstolos: Tinham tudo em comum… De cada
um conforme a sua capacidade, a cada um conforme a sua necessidade. foi assim que S.
Rosendo, nascido em Santo Tirso de família nobre e abastada, na esteira de S. frutuoso, fundou
um mosteiro novo a que chamou celanova (Galiza).
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Só na diocese do Porto, do ano 1000 a 1075, podem contar-se aproximadamente entre 22 a
28 mosteiros. De caráter familiar: Sta. Maria de Martim, S. Miguel de Gualtar, Sever do Vouga,
Paço de Sousa, cete, Aldoar, Lordosa, Grijó, S. João de Ver, Refojos de Riba de Ave, Rio Tinto e
S. Pedro de cesar. São relativamente pobres. Muitas vezes, a fundação parte da iniciativa de um
presbítero que reúne alguns companheiros e é apoiado pela sua família. Pode, também acontecer,
embora caso raro, como em Soalhães, em que o mosteiro se apresente como bem próprio da
comunidade rural, a fim de resistir a tentativas de posse por algum grande senhor. Às vezes, após
vida efémera, o mosteiro desaparece, sem deixar vestígios, como Lordosa (Penafiel), fânzeres
(Gondomar) e cesar (Oliveira de Azeméis), ou cai no padroado de famílias poderosas que desejam
enriquecer pela multiplicação do patrocínio monástico, como em Grijó, Silva Escura, bouças,
Aldoar, Vermoim, Leça, São Gião. Quando é capaz de manter ou aumentar a sua riqueza, pode
subsistir e prosperar, como Santo Tirso, Paço de Sousa, Grijó, Rio Tinto, Moreira, Vairão, cete,
Vilela ou Pedroso. Entrando em decadência, são oferecidos a outro mosteiro, que os reduz a igreja
paroquial, como sucede em Sá, São Gião, Lavra ou canedo. Mattoso apresenta a lista completa
destes mosteiros na sua tese de doutoramento (Le monachisme ibérique e cluny, Lovaina 1968).
iV – oS iSLAMiTAS nA penÍnSuLA e A reConQuiSTA
Este acontecimento fracionante e uma nova organização do território vai provocar o aparecimento do condado Portucalense e a fundação de Portugal, o mais antigo país da Europa. E o movimento das operações terá o seu eixo no Douro, mais do que acontecera com os romanos que ocuparam o território, não apenas militarmente, mas culturalmente. Os islamitas acomodaram-se mais
a sul e a leste. No noroeste, faziam investidas (razias), para pilhar e destruir (como os vikings normandos). O Douro foi para eles uma via privilegiada. Nestas circunstâncias, os terra-tenentes se
uniram e se organizaram, enquanto os condes e alguns bispos se refugiaram, em cidades mais
seguras.
Durante o período visigótico, foi, na Península Ibérica, que melhor se guardou as tradições culturais latinas. O ensino monástico era florescente e a ele se deve a transmissão da cultura antiga
para a Idade Média. O panorama cultural, nos séculos IX e X mudou completamente e os vestígios
de obras literárias são nulos e os poucos documentos que restam dão prova de uma barbárie chocante. Um documento de 871 manifesta que, então, braga estava em grande decadência (a paga-

nis... destructa) e Lugo proclamava-se cabeça «totius Galleciae seu Portugalensi provinciae». É, a
partir deste momento, que se começa a falar em «Terra» ou «Província Portugalense», distinta e
autónoma da Galécia. Isto deve-se, também, ao repovoamento da região, pelo impulso que irradiara
da cidade de Portugale, após a presúria do conde Vimarano (Vimara Petri).
Abre-se uma nova época para Portugal que vai talhando o seu país com determinação e autonomia, contando consigo, com o valor já não dos seus condes, mas de magnatas e, sobretudo,
com uma nova geração de Infanções que captam o apoio popular. E não se fica por aqui, mas vai
além dos algarves, de aquém e além-mar, em áfrica, na Guiné, na conquista e na navegação, no
comércio da Etiópia, da Arábia, da Persa e da índia… e brasil! Deste modo, o Douro transbordou,
deu-nos esta terra e engrandeceu o seu povo. Enfim, uma porta aberta ao mundo!
uma viagem com alma no douro portucalense
Da catedral vê-se o Porto, atravessado pelo rio e muitas igrejas, a par de armazéns que guardam o precioso “sol líquido”. Uma capelinha na outra margem, atrás dela a igreja de Santa Marinha, o convento corpus christi. Na margem direita, uma longa vista para a Alfândega (que no
séc. XIX escondeu a praia de Portucale locus), Massarelos e Miragaia, o Palácio das Sereias
(séc. XVIII), as igrejas de S. francisco, a Misericórdia, o Mosteiro de S. bento e a Igreja da Vitória

50

info 31 • OUT NOV DEZ 2013

SoCiAL

e de S. Nicolau, pontificando a Torre dos clérigos. Desce-se ao Rio e a vista alarga-se às margens
e ao Porto alto, de aquém e de além. bem perto o Paço episcopal, o convento de S. Lourenço
(hoje Seminário). Descendo ao Rio, quem sabe por ruelas tão antigas, junto, dentro da cividade,
pode passar-se próximo da igreja de S. Lourenço e sair por uma calçada ao rio de Vila ou canalem Maiorem, hoje escondido pela rua. Na Ribeira concentra-se muita gente e há restaurantes
típicos. A vista alarga-se às margens e ao Porto alto, de aquém e de além. Entre os aspectos
interessantes, dominam a Serra do Pilar (Mosteiro de cónegos regrantes de Sto. Agostinho, séc.
XVI) e as 6 pontes, sucessoras da Ponte das barcas (1806) e da Ponte Pênsil (1843). E se subir
ao alto, na Serra do Pilar, então o panorama se amplia quer para a outra margem, quer para
ocidente e oriente.
Um passeio de barco seria um programa para um ou mais dias. Sentir o Rio e possuir a visão
das duas margens, é muito diferente que a outra viagem por estrada ou mesmo de comboio, pois
que este várias vezes se afasta do rio. Passando debaixo de 5 pontes, embrenhamo-nos nas águas
e na floresta. Passado o rodeio do Esteiro de campanhã, defronte do amplo areal do Areinho (o
possível cale da margem esquerda) e a seguir à ponte, avista-se na margem direita o Palácio do
freixo (recentemente recuperado para o turismo). No alto, o agregado branco de Gondomar e,
logo a montante, o de Valbom. Na margem esquerda a igreja de Oliveira do Douro. Um nada mais
abaixo, um riozinho, municipal, que câmara de Gaia tem vindo a recuperar, chamado febros. Na
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margem direita, a casa de Gramido (vulgo, a casa branca), onde, em 1847, se efectuou a convenção que pôs termo à prolongada guerra civil. Na margem esquerda, avista-se a Igreja de Avintes. Desde o Areinho, o rio dobrou para Sul até carvoeiro, para subir para Norte. Aproximamonos da povoação de Arnelas, alcandorada sobre abruptas escarpas, com a sua igreja branca. Na
margem direita, o rio ferreira, que nasce de vários fios de água, no concelho de Paços de ferreira
e se junta ao Sousa, no lugar da Ribeira de cima (foz do Sousa) e confluem no Douro, na margem
direita. O Rio Sousa nasce em Sendim / friande (felgueiras), percorre 65 km, desagua na margem direita do Douro, em foz do Sousa (Gondomar). Sobre ele, a ponte de betão, de um só arco
parabólico, obra de engenharia do Prof. Edgar cardoso, concluída em 1957.
A navegação até esse ponto ainda se vai fazendo com a ajuda da preia-mar. A partir de Pé de
Moira (antigo portinho dos viandantes que desciam dos carreiros fragosos e ermos de S. Miguel
do Mato, do Inha, de Reboredo ou do canedo), a ajuda das marés deixa de se fazer sentir e todo
o barco, leve ou pesado, tem de vencer conforme pode – a pulso ou com a ajuda do vento –, a
corrente do possante rio, sempre grandioso e austero como tudo o que é profundamente ibérico.
O rio Inha, afluente da margem esquerda do Rio Douro, nasce em cimo de Inha, Escariz, Arouca
e desagua, após 18 km, em Lomba, Gondomar, entre a foz dos rios Arda (a montante) e Uíma (a
jusante). Os depósitos das passadas minas do Pejão dão sinal da sua marca. Perspectivas emocionantes. Na margem direita, um monte alcantilado e verde; na margem esquerda, o negro xisto,
mostra-se com não menor audácia silenciosa. Estamos defronte da povoação branca de Pedorido,
porto fluvial de outros tempos. Outrora, pernoitava-se em Pedorido, prosseguindo, no outro dia,
para as terras de Arouca, a pé ou em montada. conta-se que, por essa via sinuosa e inóspita, o
duro herculano, depois de folhear por dois dias o velho cartório do mosteiro arouquês, regressou
ao Porto, um pouco doente, nos meados do Verão de 1854, embrulhado no cobertor de lã verde
com que, à saída, as últimas freiras do convento o presentearam. O rio Arda, resultado da confluência, em Arouca, de três linhas de água, percorre 30 km e desagua na margem esquerda
do rio Douro em Pedorido. Mais adiante, na margem direita, o lugar que se chama Rio Mau, com
seus pesqueiros e a sua solitude serrana. Um regato local, ao que parece, transmitiu-lhe o seu
nome. O Rio desce novamente para atingir Raiva, com a sua igreja junto das águas, na margem
esquerda. Os antigos lembravam-se de aí receber o bispo que vinha de barco do Porto, para a
visita pastoral. Quando houver ancoradouro, será interessante sair para visitar uma paisagem
única no monte de S. Domingos da Queimada, com ermida no cimo. O deslumbramento atinge o
seu cume, na contemplação que aí nos é oferecida. O rio volta a subir para Sardoura. O rio Sardoura é um dos pequenos afluentes do Rio Douro, da margem esquerda. Nasce na Lomba dos
burros, nos limites de Arouca e de castelo de Paiva. Percorre 18 km até chegar à foz. Surge
Entre-os-Rios. As águas do Tâmega encontram-se com as do colosso – «Yo soy el Duero, que
todas las ágoas bebo» – vindo de longada, das funduras ibéricas de Numância. O rio Tâmega
nasce na Serra de San Mamede, província de Ourense (Galiza), faz a fronteira entre o Minho e
Trás-os-Montes. corre nas serras do barroso e Alvão, desagua em Entre-os-Rios, no Rio
Douro. Recebe afluentes, em Amarante, em Marco de canavezes e em Penafiel. Desejam-se percursos fluviais no Tâmega, a fim de fruirmos alguns tesouros: cete, Paço de Sousa, Vila boa do
bispo, S. Gonçalo, Travanca, Mancelos, Real, Telões, freixo de baixo e Gatão etc., e os vestígios
de uma basílica paleocristã no freixo (Marco de canaveses). Nesta confluência se assentava a
civitas Anégia, um polo de defesa militar, estratégico, desde o tempo dos Suevos. No Torrão foi
fundado um convento de clarissas que, após as guerras de D. fernando, se mudaram para o
Porto. Em 1884, foi lançada sobre o Douro uma ponte, de 7 tramos metálicos, sobre seis altos
pilares de granito, conhecida por hintze Ribeiro, pelos piores motivos. Em 1942, construiu-se
outra ponte, chamada Eng. Duarte Pacheco – não menos notável como obra de engenharia, inteiramente de granito, lançada sobre o Tâmega, para ligação de Entre-os-Rios com península fluvial
fronteira de Torrão e Alpendurada, dando passagem para os concelhos de Marco de canaveses e
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baião. O Rio Paiva nasce na Serra de Leomil, Lugar de carapito, Pêra Velha, Moimenta da beira.
Tem 108 km e desagua na margem esquerda do Douro, no Lugar do castelo, castelo de Paiva.
Deixamos o Douro da margem esquerda e voltámo-nos para a direita, por onde segue a diocese
do Porto até Mesão frio. Pode ver-se o grave semblante de Alpendurada, antigo mosteiro de Pendorada (séc. XI) beneditino, que quase se apagou, mas ali está, a abençoar o Douro, ainda como
um murmúrio. O Rio Teixeira (18 km de comprido), nasce no Marão, atravessa baião e entra no
Douro, na margem direita, em Ermida, Loivos da Ribeira. O Rio Ovil nasce em Loivos do Monte,
baião, entre cabeços das serras da Aboboreira e do castelo, percorre o concelho, com destino à
margem direita do Douro, em Porto Manso, Ribadouro (baião). Ribadouro é considerada a sala de
visitas de baião. Nas proximidades, o convento de Ancede (séc. XII) que tem, recentemente, recebido acompanhamento de conservação e restauro. Mas no concelho há monumentos e sítios que
merecem visita, como a igreja Santa cruz do Douro, igreja de Santa Marinha do Zêzere e vestígios
arqueológicos em frende.
Na realidade, o Douro configurou o Portucale, a região, a diocese e o País.

53

puBLiCAçõeS

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
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.
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)

MAnuAL de Apoio Ao proJeTo
de reABiLiTAção
de edifÍCioS AnTigoS
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
feVereiro
13 DE fEVEREIRO
09h00 ÀS 12h00
Apresentação do manual de
cadastro para a iluminação
pública
Salão Nobre câmara Municipal
MATOSINhOS
19 DE fEVEREIRO
17h00 ÀS 19h00
Sessão Técnica: Método de
Classificação Acústica LneC
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO
21 DE fEVEREIRO
Seminário eficiência energética
Auditório câmara Municipal
bARcELOS

forMAção

2014

17 DE MARçO
Assembleia regional
relatório e Contas 2013
plano e orçamento 2014
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

21 DE fEVEREIRO
09h00 ÀS 18h30
Building information Modeling
(BiM)
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

21 DE MARçO
09h30 ÀS 18h00
CiJe2014
A coruña

05 E 06 DE MARçO
09h00 ÀS 18h00
introdução ao webMapping com
Software openSource
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

MAio

10 E 12 DE JUNhO
09h00 ÀS 18h00
Sistemas de informação
geográfica:
iniciação ao Quantum giS
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
PORTO

23 E 24 DE MAIO
iV encontros Vínicos
do Vinho Verde
VIANA DO cASTELO

SeTeMBro
22 DE fEVEREIRO
08h30 ÀS 12h30
Visita ao Leito de plantas
Paço de calheiros
PONTE DE LIMA

20 DE SETEMbRO
dia regional norte
do engenheiro 2014
VIDAGO

MArço

ouTuBro

06 E 07 DE MARçO
09h30 ÀS 18h
CiS2014
fundação Dr. cupertino Miranda
PORTO

17 E 18 DE OUTUbRO
xx Congresso da ordem dos
engenheiros
PORTO

11 DE MARçO
JANTAR-DEbATE
o ensino na engenharia
casa do Vinho Verde
PORTO
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