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eDitoRial

a engenhaRia
na soCieDaDe

José manuel freitas
vice-presidente
do Conselho Diretivo
da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros

A Engenharia é a grande responsável pelo crescimento económico dos países. E já o é desde o
advento da revolução industrial, no século XvII, ao optimizar os processos de desenvolvimento e uso
dos recursos naturais.
Os impactos sociais da atuação da Engenharia são altamente relevantes. E manifestam-se em todos
os setores: do saneamento básico às intervenções na infraestrutura urbana; das vias de comunicação
rodoviárias e ferroviárias às fluviais e marítimas; da produção de energia, aos produtos manufaturados;
da agricultura à conservação dos alimentos; dos equipamentos biomédicos aos equipamentos mecânicos e informáticos, etc.
Os artigos contidos na presente Revista refletem esta incontornável realidade.
A amplitude da ação desenvolvida pelos engenheiros não será, em rigor, mensurável. Mas, não
será exagero afirmar-se que a atuação da Engenharia nas suas diversificadas ramificações gera mais
de 50% do pIB.
Os prodigiosos avanços tecnológicos dos nossos dias seriam impossíveis sem a Engenharia: a união
prática da física, Química e Matemática.
Sendo certo que os engenheiros são profissionais preparados para gerir, organizar, avaliar e projetar,
processos e produtos compreende-se – mas não se aceita – que o poder legislativo antes, e o poder
executivo após, permitam que curiosos não qualificados “assumam” responsabilidades técnicas que
deviam ser atribuidas apenas a profissionais credenciados.
ConClusões e pRopostas
Sem ironia, gostaria de daqui, adiantar ao poder instituido uma proposta.
Que tal, nos Cursos de Engenharia, além das noções completas de física, Matemática e Química
e das aulas de Geografia, Ambiente, Biologia, Administração, Economia, produção, Direito, Sociologia
e programação, ministrar aos futuros engenheiros noções fortes de política ativa e desenvolvimento
sustentado?
Talvez a incompetência política que assola a sociedade, tendo engenheiros assim formados e infiltrados nos circuitos do poder – no que à forma de lidar com a Engenharia diz respeito – fosse menos
nefasta ao crescimento económico do país.
ficam as expectativas para que 2015 seja um ano melhor para os engenheiros e a engenharia trazendo, pelo menos, perceção dos decisores políticos para a importânicia e imprescindibilidade da
nossa profissão no quotidiano e nos desafios que a sociedade enfrenta, considerando a Ordem dos
Engenheiros com a dignidade e o contexto institucional de que é digna.
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gRupo De tRabalho Jovens engenheiRos

o engenheiRo,
o “infRaestRutuRaDoR”

antónio Rodrigues
Grupo de Trabalho
Jovens Engenheiros

Atualmente, a base da sociedade moderna ocidental recai sobre o Engenheiro. Todos os sistemas
organizativos governamentais, privados e sociais têm como suporte o trabalho incansável desta nobre
profissão.
Sistemas jurídicos, politico, económico, educativo, urbano, de saúde, empresarial, cultural...
tribunais, escolas, hospitais, esgotos, suministro de água e energia, transportes e telecomunicações,
empresas de serviços e fabrico de produtos, tudo assenta neste Mestre sem o qual, não teríamos as
bases necessárias para melhorar a qualidade de vida e inovar e progredir.
Sem dúvida alguma que são as telecomunicações e a informática, assim como a energia que
têm mais atenção da sociedade devido à demanda. São procuradas ligações mais rápidas, processos
mais automatizados, formas de energia mais baratas e “verdes”. por vezes, podem outras áreas da
engenharia parecer “adormecidas”, mas não estão. Se por um lado existem cada vez maiores quantidades de resíduos a serem produzidas e mais parques e áreas naturais a serem procuradas, por
outro, aparelhos de exames e tratamento médico, bem como novos e melhores materiais são procurados e essenciais.
Grandes obras se estão a levantar, tais como a megaciclovia de 70 mil kms “Eurovelo”, novas
redes metropolitanas em várias cidades europeias e até mesmo um dispositivo de exame por ressonância magnética do tamanho de um punho aqui mesmo na Universidade do Minho em Braga.
Mas o verdadeiramente notável são as infraestruturas sociais a serem criadas, em todas as áreas
pelo Engenheiro. A união e partilha de conhecimento, o trabalho cooperativo com o mesmo rumo,
estão a fazer com que se melhore o bairro de cada um, cada cidade, país, continente, Mundo.
Neste sentido, o papel da Ordem dos Engenheiros é cada dia mais importante e necessário de
forma a regular e ajudar a que este fim, infinito, seja alcançado.
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Colégio De ambiente
Da oeRn ContRibui
plano De açÃo
paRa os ResíDuos
De ConstRuçÃo e
DemoliçÃo, Da agênCia
poRtuguesa Do ambiente
O Colégio de Ambiente da Região
Norte da Ordem dos Engenheiros, a
convite da Agência portuguesa do
Ambiente, elaborou um documento
sinalizando as dificuldades na aplicação do Decreto-Lei nº 46/2008 de
12 de março – relativo à gestão dos
resíduos de construção e demolição
(RCD), indicando ainda oportunidades de melhoria.
Com o objetivo de se avançar rumo a
uma sociedade europeia de reciclagem, a atual Diretiva-Quadro "Resíduos" (2008/98/CE) estabeleceu
para os RCD, a meta de 70% para a
reciclagem e outras formas de valorização material, a atingir até 2020.
Na transposição desta diretiva para
a legislação nacional foi estabelecida
a obrigatoriedade de utilização de
5% de materiais reciclados ou que
incorporem materiais reciclados
relativamente à quantidade total de
matérias-primas usadas em obras
públicas.
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Esta meta ambiciosa levou a Agência
portuguesa do Ambiente a delinear
um plano de Ação que possa conduzir a um aumento da taxa de valorização dos RCD, solicitando contributos à OE-Colégio de Ambiente.
Nesse sentido o documento elaborado por um grupo de trabalho constituído por membros efetivos do
Colégio de Engenharia do Ambiente:
Carlos Afonso Teixeira; Ana Quintas;
Cristina ferreira; Dora Amorim; José
Daniel Lamas; Luís Coutinho; Tiago
Mota e Rui pinho apresenta sete
áreas críticas e oito domínios de
melhoria.
Ao nível de utilização de alguns conceitos e definições na gestão de resíduos existem dificuldades e indefinições derivadas da inexistência de
definições relevantes; Também a

regulamentação da aplicação de
RCD em obra aplica-se a um
número reduzido de materiais o que
reduz o potencial de incorporação
de RCD;
A limitada capacidade de fiscalização preventiva pelas entidades
com responsabilidade; a diminuída
aplicabilidade na fase de construção dos planos de prevenção e
gestão de resíduos de construção e
demolição (ppGRCD) são outros
pontos críticos a apontar.
Relativamente à obrigatoriedade de
incorporar 5% de materiais reciclados em obras públicas face ao total
de materiais usados, a realidade
demonstra que estes valores ficam
aquém do estipulado, existindo
situações em que os ppGRCD condicionam a utilização de reciclados.

por último a inexistência de planos
multimunicipais, intermunicipais e
municipais de ação e escassa
informação sobre procedimentos
de gestão compromete a articulação da gestão dos RCD de obras
particulares isentas de licença com
outros fluxos e fileiras de não resíduos perigosos.
Em relação às oportunidades de
melhoria estas integram, entre
outras, a formação profissional
com a indicação de uma formação
descentralizada em legislação
ambiental a todos os intervenientes e responsáveis pela gestão de
RCD;
A existência de uma plataforma
para a gestão de RCD que obrigue
ao registo de movimentos de resíduos, disponibilize informação técnica e auxilie os projetistas na definição de materiais;
O licenciamento de instalações e
certificação de agregados; Subprodutos onde a definição do produto
reciclado e a diferença para produtos a reutilizar em obra poderão
fazer diferença no valor a definir;
Guias de acompanhamento; Obras
particulares e planos de gestão são
outros pontos a considerar.
proposta integral em www.oern.pt.
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tema De Capa
procura de cursos, como a engenharia civil, portugal começará a
ter carências de profissionais a
este nível, nos próximos cinco a
seis anos, «passando de país
exportador de engenheiros a
importador».
Relativamente à desvalorização e
diminuição do prestígio do Engenheiro e do seu reconhecimento
pela sociedade, afirmou que ao
nível do exercício da profissão “ a
credibilização passa por dar
dimensão política e institucional à
intervenção da ordem”, relevando
o exercício da profissão de engenheiro como motor de desenvolvimento e participando em

Dia Regional noRte
Do engenheiRo 2014
Contou Com a pResença
De 300 engenheiRos

O “Dia Regional Norte do Engenheiro 2014” – organizado pela
Ordem dos Engenheiros Região
Norte (OERN) realizado a 20 de
setembro, no vidago palace Hotel,
reuniu cerca de 300 profissionais

das mais diversas áreas da engenharia. O evento deste ano contou
com a presença do Bastonário da
Ordem dos Engenheiros de
Angola, José Dias, que proferiu a
conferência “Angola, Oportunidades e Engenharia”, dando a
conhecer a realidade do país e as
infraestruturas em desenvolvimento.
Aproveitando a presença do Bastonário de Angola, José Dias, do
Bastonário de Cabo verde, João

Oliveira Ramos e de Carlos Matias
Ramos, Bastonário da OE, foi também celebrado um memorando de
entendimento entre a Ordem dos
Engenheiros de Angola, Cabo
verde e portugal com objetivo de
estruturar a mobilidade dos seus
profissionais; disseminar ações de
formação contínua; criar novos instrumentos de cooperação específica; partilhar informação técnica,
científica e profissional; contribuir
para a dignificação ética e deontológica nos países membros; e
desenvolver esforços para a extensão deste acordo às associações
profissionais de engenheiros dos
países de Língua Oficial portuguesa e de Macau.
Nas suas intervenções o presidente
da OERN, fernando de Almeida
Santos, e o Bastonário da Ordem
dos Engenheiros, Carlos Matias
Ramos, alertaram para a necessidade de voltar a incentivar os jovens
portugueses a escolherem as áreas
da engenharia.
O presidente da Região Norte referiu que se se mantiver a baixa

antecipação em todos os processos de impacto para a sociedade.
A criação de um Sistema de
Creditação do Engenheiro ao
Longo da vida, que fará com que
a OE valha por si só como Associação profissional e a internacionalização como oportunidade de valorização da classe,
contribuirão também para a credibilização da Engenharia e dos
Engenheiros.
O Dia Regional Norte do Engenheiro tem sido repetido com a
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respetiva periodicidade anual
visando aproximar a Ordem dos
Engenheiros dos seus membros,
dos seus potenciais membros e
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da sociedade em geral. É uma
cerimónia, de convívio, mas também de interação sobre a
atualidade da Ordem e algumas

das questões que mais têm vindo
a afetar os engenheiros portugueses, reconhecendo ainda
engenheiros que se têm destacado
no âmbito da sua atividade profissional a nível nacional e internacional.
Este ano a OERN prestou homenagem aos Engenheiros antónio
adão da fonseca, reconhecido
sobretudo pelo seu trabalho em
projetos como a ponte Infante
Dom Henrique, o edifício do
Oceanário de Lisboa ou da Casa
da Música; mesquita machado,
ex-presidente da Câmara Municipal de Braga; Carlos amorim
silva, principal responsável pela
automatização das redes elétricas
e de telecomunicações de Trásos-Montes e Alto Douro; e luís
teixeira Coutinho, responsável
pelo desenvolvimento de portos e
caminhos-de-ferro nas antigas
colónias por tuguesas, como
Angola e Moçambique.
O dia 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.

A cerimónia terminou com um
jantar no Salão Nobre do vidago
palace Hotel e animação dos
Blind Zero.
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internacional de Luanda, com
extensão de 1.324 hectares;
– reconstruiu e construiu 400
pontes, 4.000 km de vias e
2000 km de linha férrea;
– reabilitou barragens (Mabubas, Gove, Matala, Lomaúm,
Cambabe)
– reconstruiu e construiu cerca
de 12.000 km de estradas
asfaltadas, com isso, mais de
80% das capitais de províncias estão ligadas entre si;

angola, opoRtuniDaDes
e engenhaRia
“O governo de Angola tem como
objetivo principal, alavancar e
desenvolver a economia com a
sua diversificação, priorizando a
reabilitação e a construção de
infraestruturas básicas, para permitir a circulação de pessoas e
bens como resultado do investimento privado na agricultura,
agronegócios, indústria e pescas,
procurando reduzir a pobreza e as
assimetrias regionais».
foi com esta afirmação que o Bastonário da Ordem dos Engenheiros
de Angola, José Dias iniciou a sua
apresentação, inserida na cerimónia do Dia Regional Norte do Enge-

nheiro, em que deu a conhecer a
realidade do país e as infraestruturas em desenvolvimento.
O programa do governo angolano
aponta como ponto chave: a
reconstrução económica e social
do país; a recuperação das infraestruturas; a construção de moradias, incluindo as redes de transportes e saneamento básico; as
vias secundárias e terciárias; as
infraestruturas de apoio ao meio
rural e os equipamentos sociais.
De 2000 a 2011 o Governo angolano investiu em média 4.7 mil
milhões de dólares, por ano, na
reabilitação das infraestruturas:

– No sector elétrico tem em
desenvolvimento fontes locais,
tais como pequenas plantas
de geração de energia elétrica
nas zonas rurais.
– No setor da água estabeleceu
a construção de pequenos
sistemas e pontos de abaste-

cimentos de água, saneamento comunitário nas áreas
suburbanas e rurais.
O governo tem apostado também
no investimento estrangeiro direto,
por meio da Agência Nacional
para investimento privado (ANIp).
para o Bastonário da OE de
Angola a reconstrução e expansão
das infraestruturas do país e o
crescimento urbano, assim como
a aposta do governo na expansão
do turismo constituem extraordinárias oportunidades para a
engenharia, «pela necessidade de
melhoramento de aeroportos,
redes hoteleiras e outras infraestrutura turísticas».
«A construção civil é um dos setores básicos para a reconstrução do
país», finalizou.

– reabilitou 11 aeroportos e está
em construção o novo aeroporto

9
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XX CongResso naCional
Da oRDem
Dos engenheiRos
engenhaRia:
uma estRatégia
paRa poRtugal
Compreender o papel da Engenharia portuguesa e alinhar estratégias
de ação no Horizonte 2020 foram
os principais objetivos do XX Congresso Nacional da Ordem dos
Engenheiros, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do
porto, de 17 a 19 de outubro de
2014.
Na abertura do Congresso o presidente da Região Norte da OE, fernando de Almeida Santos, referiu
que a estratégia para portugal não
pode deixar de passar pelo crescimento inteligente, sustentado e
orientado para as gerações futuras.
“A engenharia tem aqui um papel
essencial como epicentro de todo
este crescimento, sendo necessário
reconhecer o papel do engenheiro
na Sociedade”, afirmou.
fernando de Almeida Santos alertou para a falta de procura de cursos de engenharia, que aliada ao
número crescente de profissionais
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que optam por emigrar, leva a crer
que em poucos anos haja falta de
engenheiros no nosso país. “Temo
seriamente que portugal passe de
um país circunstancialmente
exportador de engenheiros a um
potencial importador desses técnicos a muito curto prazo”.
para o presidente da Região Norte
da OE estão enganados aqueles
que afirmam que ao nível de infraestruturas e dimensão tecnológica
portugal tem tudo feito, salientando
que, de forma a evitar importação
de engenheiros, “a Ordem dos
Engenheiros, as empresas, as universidades e escolas do ensino
superior de engenharia, e o próprio
Estado têm que “arrepiar caminho

e de forma conjunta potenciar soluções”.
Na sua intervenção o Bastonário da
OE, Carlos Matias Ramos, incidiu na
importância da educação e formação
na Engenharia, e realçou a relevância
da intervenção da Engenharia na
aplicação dos fundos europeus,
nomeadamente na atribuição de
"racionalidade” às decisões de investimento no âmbito do programa
2020. “O Congresso Nacional da
Ordem dos Engenheiros pretende
estimular a reflexão e o debate sobre
linhas de ação futura”, destacou.
A conferência inaugural esteve a
cargo do Eng.º Luís valente de Oliveira com o tema “ A Europa e portugal – o contexto inicial e os desafios” que contextualizou o quadro
envolvente da implementação do
Acordo de parceria celebrado entre
portugal e a Comissão Europeia.
valente de Oliveira começou por
apresentar o percurso histórico da
adesão de portugal à Comunidade
Europeia, complementando com
uma análise das diretivas e fundos
europeus no Horizonte 2020 com
ligação à engenharia e os desafios
que hoje se impõem.
Esta parceria indica como prioridades a necessidade de articulação
acrescida entre fontes de financiamento nacionais e comunitárias, ou

seja entre os fundos atribuídos e o
“mecanismo interligar a Europa”, no
que respeita aos transportes; o
papel das cadeias logísticas eficientes e a importância da integração
nas Redes Transeuropeias de Transporte; centra as prioridades nos setores ferroviário e marítimo portuário,
com vista à redução de custos e tempos de transporte e logística, e dá o
maior relevo à necessidade de elevar o nível de qualificação da população portuguesa através de um sistema de educação e formação de
qualidade e eficiente .
“A educação e a formação são um
dos desafios que se impõem aos
engenheiros”, salientou valente de
Oliveira, garantindo que é negativo
para a profissão e para o país a falta
de procura nos cursos de engenharia e consequente baixa da média
de entrada. “para manter um estatuto, já reconhecido, de excelência
é indispensável que conservemos os
centros de excelência que nos fizeram impor na cena internacional –
as pontes, as barragens, as estradas, as obras portuárias, as redes de
distribuição de energia, a hidráulica
agrícola e muitos outros domínios”,
reforçou.
A internacionalização e a formação
ao longo da vida foram outro dos
temas evidenciados.“A plasticidade
cultural dos portugueses capacitanos para trabalhar em todo o mundo
e isso é muito importante para mobilizarmos, de forma rentável, as nossas capacidades e acervo de especializações”, afirmou. “É necessário
formar bons Engenheiros e mantelos atualizados por via de ações de
formação ao longo de toda a vida
ativa. Sem formação contínua, os
técnicos ficam rapidamente obsoletos, tornando-se eles próprios vulneráveis e as empresas onde trabalham pouco competitivas”.
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valente de Oliveira não deixou de
referir que a ação dos engenheiros
não prescinde da colaboração dos
financeiros. “As propostas internacionais lucrarão sempre em articular
as soluções técnicas de engenharia,
com as soluções financeiras”.
A redução dos custos de transportes
para as nossas exportações, constitui objetivo do Governo, pelo que
terá de ser dado um lugar especial
aos transportes marítimos, portos,
plataformas logísticas e ligações ao
“hinterland” dos portos. “Dispomos
da maior zona económica exclusiva
nos mares europeus. Impõe-se o
aproveitamento dos seus recursos,
como repetidamente se afirma”, evidenciou o engenheiro.
Salientou também a necessidade de
apostar no transporte marítimo, para
ultrapassar as dificuldades e os custos da nossa posição periférica em
relação à concentração de consumo
do centro da União Europeia, “que
representa mais de 80% do transporte da rede europeia”.

No final da sua intervenção deixou
um desafio à OE na constituição de
um “think thank” de composição
variável que dentro da OE, vá produzindo comentários técnicos, para
proporcionar aos portugueses soluções inteligentes e informadas sobre
os investimentos a fazer de forma
sustentável. finalizou reforçando
que “a sociedade portuguesa necessita de um salto de inteligência na
forma como se vê a si própria e se
prepara para o futuro”.
Ao longo de dois dias, a OE promoveu, assim, o debate acerca dos
principais problemas, desafios e
soluções no âmbito da "Engenharia
2020”, tendo promovido, no seu XX
Congresso Nacional, a discussão
sobre estratégias para o aumento da
competitividade e crescimento da
economia portuguesa.
Decorreram várias ações paralelas,
onde os participantes puderam avaliar a atual situação, problemas,
desafios e soluções no que concerne às Infraestruturas; Indústria;

Desenvolvimento Rural, Agriculturas, florestas e Sustentabilidade,
Mar e Litoral e Ambiente e Energia;
Os Desafios da Educação e da Qualificação, política Industrial, Sustentabilidade e AvAC – Aquecimento,
ventilação e Ar Condicionado. foi
também apresentado o livro Engenharia pt – Uma via verde para o
desenvolvimento tecnológico e económico de portugal, da autoria de
Gilberto Santos, que apresenta 12
casos de empresas portuguesas que
concebem produtos de alto valor
acrescentado com participação de
engenheiros portugueses.
As conclusões do evento foram
apresentadas pelo vice-presidente
nacional da OE, Carlos Loureiro, na
sessão de encerramento, presidida
pelo Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Manuel Castro
Almeida.
A aposta na formação de base e,
principalmente, no ensino superior
nas áreas das engenharias, a inovação como motor para o desenvolvi-

mento da economia nacional, a integração de infraestruturas e redes e a
necessidade de uma reindustrialização estratégica são as principais conclusões retiradas dos trabalhos. A
urgência na internacionalização das
empresas, negócios e produtos portugueses foi também referida como
uma estratégia importante para o
futuro da economia portuguesa.

síntese: ConClusões pRinCipais
■

■

■

A prioridade de investimento nos transportes marítimos, nas infraestruturas portuárias, nas cadeias logísticas e nas infraestruturas ferroviárias
de transporte de mercadorias.
O caráter determinante da nova realidade energética mundial e dos seus impactos económicos, sociais e ambientais na formulação das políticas públicas, nomeadamente nos campos da industrialização e das cidades, em cujas residências e sistemas de transportes se concentram
80% dos consumos de energia e das emissões de gases geradoras de alterações climáticas.
O caráter nuclear do ensino superior, em geral, e das instituições académicas de engenharia, em particular:

a) Na prossecução do objetivo europeu de assegurar formação superior a 40% da população saída do sistema escolar, sabendo-se que Portugal
parte de posição desfavorável (23,5%);
b) Na manutenção, potenciação e criação de centros de excelência de uma elite profissional nos domínios científico e tecnológico, indispensáveis nas sociedades do conhecimento que integrarão o mundo de 2020;
c) No apoio ao tecido empresarial e à nova indústria, cujo posicionamento adequado nas cadeias de valor exigirá níveis elevados de inovação
e incorporação de tecnologia.
■

A importância de uma aplicação criteriosa e muito participada dos apoios europeus alocados à Política Agrícola Comum, para um desenvolvimento sustentável do mundo rural, a promoção da coesão nacional e territorial e a prossecução de melhoria da nossa balança alimentar.

fotos: Paulo Neto
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engenheiRos Debatem
o papel Da oe
Durante o mês de setembro e outubro, a Ordem dos Engenheiros
Região Norte promoveu na sua
sede e delegações distritais (Braga;
viana do Castelo; Bragança e vila
real) sessões-debate subordinadas
ao tema “papel da OE no contexto
atual”.
Com o objetivo de debater as questões mais relevantes da atualidade
da engenharia nacional e da
Ordem dos Engenheiros, estas sessões procuraram ainda aproximar
a OE dos seus membros e potenciais membros e conhecer as suas
preocupações e opiniões.

Além das intervenções a cargo de
alguns dos dirigentes da Região
Norte, o momento de maior importância nestas sessões foram os
debates onde os participantes
puderam expor as suas visões e
apontar algumas soluções para OE.
Das opiniões partilhadas destacase a necessidade da OE desenvolver um papel mais ativo junto das
universidades e dos seus membros; a mediatização e valorização
da engenharia referindo que a OE
deve ter mais visibilidade e presença nas entidades públicas; a
regulação da atividade e a aposta
no reconhecimento com uma acreditação ao longo da vida.
Em todas as sessões o Conselho

Diretivo da Região Norte tomou
nota das intervenções para serem

consideradas pelos órgãos dirigentes da Região Norte.

o papel Da oe no ConteXto atual: síntese Das sessões
LOCAL
Data

Oradores

Temas

"Pontos"a
destacar

PORTO

BRAGA

BRAGANÇA

30 de junho

22 de setembro

03 de outubro

6 de outubro

Carlos Mineiro Aires
Mira Amaral
José Matos Fernandes

José Mendes
Rosa Maria Vaz Costa
Monteiro de Castro
Alexandra Feliz
Pedro Coelho Lima

Fernando de Almeida Santos
Vítor Lopes Lima
Bouça Morais
Sónia Elias
António Cruz

José Lima Freitas
António Afonso
Rafael Correia
Jorge Nunes

Falta de procura nos cursos de engenharia no
ensino superior;
Linhas de atuação da OE;
Falta de atratividade pela engenharia;
Défice de notoriedade e mediatização da
engenharia;
Aproximação aos jovens e escolas de engenharia;

Mediatização da engenharia;
Interligações com universidades;
Proximidade aos jovens;
Internacionalização (trabalho no Mundo);
Falta de dimensão nacional da OE;
Indefinição de atos de engenharia;

Valorização e prestígio da
engenharia Portuguesa;
Reconhecimento Profissional;
Internacionalização;

* A OE com papel fundamental * 3 linhas a trabalhar pela OE:
– posicionamento;
na sociedade portuguesa;
– como defensora dos atos de engenharia
* A OE como instrumento de
e reguladora da profissão;
prestígio profissional;
– como processo de desenvolvimento do país;
* Papel mais ativo junto Universidades;
* Ações de divulgação e esclarecimento
aos mais jovens;
* Garantir a prática de atos de engenharia
por engenheiros inscritos na OE;
* Mediatização da engenharia através de ações
de marketing;

* Maior projeção dos trabalhos de engenharia
– mediatização;
* Participação mais interventiva dos associados;
* OE deve estar mais perto dos estudantes,
através de interligações com universidades, e
de ações de esclarecimento;
* Dificuldade do engenheiro em ser criativo
– algo que devia ser mais aprofundado;
* Definição urgente dos atos de engenharia;

Relevância do papel da OE;
Falta de procura nos cursos engenharia;
Internacionalização;

* A OE tem de trabalhar mais com os
associados e estes têm de ser mais
interventivos e trabalhar mais em conjunto;
* A OE tem de intervir mais na valorização
pública da engenharia;
* A OE deve repudiar publicamente situações
de desvalorização da engenharia e engenheiros;
* Formação de jovens engenheiros numa
perspetiva de mercado global;
* Tentar transformar as dificuldades em
oportunidades; produção de legislação
especifica; reconhecimento do estatuto do
engenheiro; valorização profissional dos
engenheiros: regulação dos atos de engenharia
que tardam a aparecer; obrigatoriedade de atos
serem executados por engenheiros membros;
postura mais mediatica e visivel na defesa da
profissão; formação mais especializada
e financiada;

Das opiniões partilhadas destaca-se a necessidade da OE desenvolver um papel mais ativo junto das universidades e dos seus membros;
de aumentar a sua visibilidade e presença nas entidades públicas intervindo em processos de decisão;
de aumentar a mediatização e valorização da engenharia, dando a conhecer as excelentes obras de engenharia e os seus engenheiros;
de defender a regulação da atividade; de definir com urgência os atos de engenharia e competências; e
de apostar no reconhecimento e na formação contínua.

RESUMO
GERAL
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VILA REAL
07 de outubro

Trindade Moreira
Rogério Bessa
Fontainhas Fernandes

Falta de procura de engenheiros no ensino
superior;
Falta de visbilidade da OE;
Necessidade de comunicar;
Definição de competências/atos de engenharia;

*A Estrutura da OE é muito pesada.
Era interessante recorrer a uma empresa
de consultoria externa para poder adequar
a estrutura;
* A OE tem de ganhar visibilidade e de ser ouvida;
* Definir um plano de comunicação que pense
nos jovens;
* Estabelecer relações com as universidades
participando ativamente nos orgãos das
escolas;
* A OE tem de estar presente nas instâncias
da sociedade;
* Definição e publicação dos atos de engenharia;
* Aposta na formação contínua;
* Criação de infraestruturas de apoio produção
tecnica;
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oeRn RefoRça ligaçÃo
aos estuDantes De
engenhaRia
Mantendo uma das suas principais
linhas de atuação, ligação às universidades e aos estudantes de engenharia, a Região Norte da OE tem
procurado aproximar-se dos futuros
engenheiros, discutir novas soluções e desmistificar as ideias negativas que começam a criar-se em
torno da engenharia.
Nesse sentido, aproveitando a celebração do Dia Europeu do Engenheiro, a OE organizou a 20 de
novembro, uma campanha de sensibilização sobre a Engenharia em
várias escolas do país.
Na Região Norte associaram-se
escolas do distrito do porto, Braga e
viana do Castelo. No porto, a OE
marcou presença na Escola Aurélia
de Sousa com a participação do

presidente da Região Norte da OE,
fernando de Almeida Santos e do
Bastonário da OE, Carlos Matias
Ramos.

Nesta sessão que contou com
cerca de 90 estudantes procurouse uma interação com os jovens no
sentido de perceber os níveis de
conhecimento sobre a Engenharia
e a profissão de Engenheiro e o
seu impacto na sociedade.
Também a Escola prof. João Meira,
em Guimarães, contou com a participação de 90 estudantes provenientes do ensino básico, onde se
ouviram ideias como “a engenharia
é um bem essencial para a humanidade”.
Em viana do Castelo, na Escola
Secundária de Monserrate, registou-se a maior afluência com a
presença de 250 estudantes do
ensino secundário, bastante interventivos sobre o papel da OE e a
sua intervenção na sociedade.
De 18 a 20 de novembro a OERN
também esteve presente em mais
uma edição da fEUp CAREER
fAIR, para esclarecer dúvidas
sobre a avaliação/acreditação dos
cursos de engenharia, assim como
quais os procedimentos de admissão dos estudantes na Ordem.
Bento Aires, Coordenador do
Grupo de Jovens Engenheiros da
Região Norte e vogal do Colégio de
Engenharia Civil, proferiu uma
palestra sobre o Reconhecimento
profissional e a Admissão à Ordem
dos Engenheiros, onde afirmou a

importância da engenharia e “que
ainda há muito a fazer e a melhorar”.
Seguiu-se a 28 de novembro a participação nas XvII Jornadas de
Engenharia Biológica, do Núcleo
de Estudos de Engenharia Biológica da Universidade do Minho,
com a inscrição de membros estudantes.
Através das intervenções dos
representantes institucionais da
OERN, estes eventos permitem aos
alunos e profissionais de engenharia consciencializarem-se da
importância da OE na qualificação
profissional, na promoção, defesa
e reconhecimento da engenharia.
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oRDem Dos engenheiRos
na utaD
A Ordem dos Engenheiros tem procurado novas formas de cooperação
com as escolas de engenharia tendo
assinado, já em 2012, um protocolo
de cooperação com a UTAD, que
contempla entre outras a realização
do Dia da Ordem dos Engenheiros.
Com este dia procura-se conseguir
uma aproximação entre os futuros
engenheiros e a Ordem, discutir
novas soluções e desmistificar as
ideias negativas que começam a
criar-se em torno da engenharia.
fernando de Almeida Santos, presi-
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dente da Região Norte da OE, alertou que a OE está preocupada com
a crescente falta de procura de cursos de engenharia, que aliada ao
número crescente de profissionais
que optam por emigrar, leva a crer
que em poucos anos haja falta de
engenheiros no nosso país.
Na sua intervenção o presidente da
Região Norte apelou também à participação ativa dos estudantes na
OE. “O ponto máximo do percurso
universitário é o ponto mínimo do
percurso profissional” referiu.
No mesmo sentido Carlos Matias
Ramos, Bastonário da OE, afirmou
que a OE “ é o garante de um pro-

duto que é o engenheiro que é valorizado nacional e internacionalmente”.
Destacou ainda a necessidade de
reequacionar as necessidades do
país e da aposta contínua na formação, referindo o sistema de acreditação da OE (EUR-ACE) em que uma
escola com esta certificação é automaticamente reconhecida em todos
os países que integrem este sistema.
fontainhas fernandes, Reitor da
UTAD, afirmou a necessidade de
uma cooperação entre a OE e a
UTAD numa maior ligação às escolas secundárias; na projeção da OE,
mostrando que a engenharia é um
curso com empregabilidade, e no
apoio à regulamentação de determinadas áreas.

A iniciativa deu ainda a conhecer a
todos os participantes, pela voz de
Carlos Afonso, vogal do Conselho
Diretivo da OERN, os procedimentos
de admissão à OE. foram ainda
apresentados os estágios internacionais promovidos pelo Gabinete de
Relações Internacionais e Mobilidade da UTAD, e dicas de como
entrar no mercado de trabalho pela
Responsável de Recursos Humanos
da faurécia, paula Soares.
Atualmente a Ordem dos Engenheiros Região Norte conta com 1031
membros inscritos provenientes da
UTAD e de forma a facilitar a inscrição como membro-estudante marcou presença com um stand onde
foi possível esclarecer muitas das
dúvidas ligadas à OE.
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oe assina pRotoColo
De CoopeRaçÃo Com
institutos politéCniCos
Da RegiÃo noRte
Com o objetivo de promover a cooperação institucional e a proximidade às escolas de engenharia, a OE
tem vindo a celebrar protocolos com
as instituições de ensino superior.
Nesse sentido, foi assinado, a 29
de maio, protocolo com o Instituto
politécnico de viana do Castelo
(IpvC), e a 06 de outubro com o
Instituto politécnico de Bragança
(IpB). Estes protocolos de cooperação integram um conjunto de acordos já assinados com as instituições de ensino superior da região
norte (faculdade de Engenharia do
porto (fEUp), Universidade do
Minho (UM) Universidade de Trásos-Montes e Alto Douro (UTAD) e o
Instituto Superior de Engenharia do
porto (ISEp).
No IpvC a cerimónia pública de assinatura contou com a presença do
presidente da Câmara Municipal de
viana do Castelo, José Maria Costa,
do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Matias Ramos, do
presidente da OERN, fernando de
Almeida Santos e do presidente do
IpvC, Rui Teixeira, entre outras individualidades.
O presidente da Região Norte da OE,
fernando de Almeida Santos, desta-

cou a preocupação da OE com a
empregabilidade e a realização de
estágios, realçando o estabelecimento de protocolos com associações profissionais.
Carlos Matias Ramos, Bastonário da
OE, referiu que a assinatura do protocolo é o reconhecimento do ensino
que se pratica no IpvC, afirmando
que a qualidade de ensino na enge-

nharia é uma das preocupações da
OE.
No IpB marcaram presença o presidente da OERN, fernando de
Almeida Santos, o Delegado Distrital
da OE de Bragança, António Afonso,
o diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, Albano Alves, e o
presidente do IpB, João Sobrinho
Teixeira.

O presidente da Região Norte da OE
salientou a importância de uma ligação às escolas de ensino superior.
fernando de Almeida Santos realçou
ainda que “ a engenharia é global e
o exercício profissional também” e
nesse sentido é importante o trabalho desenvolvido pela OE a nível
internacional com o estabelecimento
de protocolos com associações congéneres.
O presidente do IpB afirmou a
importância deste protocolo que vai
permitir uma maior ligação entre o
IpB e a OE, referindo a necessidade
de se manter uma formação de qualidade e exigência.

Apesar de não puder estar presente
na cerimónia, o Bastonário da OE,
Carlos Matias Ramos, não quis deixar
de passar uma mensagem de esperança e certeza aos alunos presentes
referindo que a escolha que fizeram
pela área da engenharia é a mais
acertada num desenvolvimento cada
vez mais exigente e competitivo.
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informáticos adequados; a aposta
na formação colmatando algumas
lacunas das escolas através do estabelecimento de parcerias; a externalização de todas as atividades realizadas na região através dos meios
de comunicação; a interação com
as escolas superiores regionais; as
relações transfronteiriças com o
estabelecimento de convénios com
vários países da América Latina e
áfrica;
Salientou ainda a sua preocupação
com o facto de não estarem publi-

plano De ativiDaDes
e oRçamento 2015
apRovaDos poR maioRia
Decorreu a 15 de dezembro, na
sede Regional Norte, a Assembleia
Regional Extraordinária onde foram
apresentados pelo Conselho Diretivo
da Região Norte da Ordem dos
Engenheiros o plano de Atividades
e Orçamento 2015, aprovados por
maioria com apenas 1 abstenção.
Na sua intervenção, o presidente da

16

info 33 • JULHO-DEZ 2014

Região Norte da OE, fernando de
Almeida Santos, afirmou que o ano
de 2015 será um ano de consolidação dos trabalhos propostos no
mandato 2013-2016, cujo objetivo
será o de finalizar todos os processos que se encontrem pendentes
bem como perseguir a meta dos
15.000 membros.
Apresentou as atividades previstas
para o ano, referindo que a região
tem instalações com sede aberta
em todos os distritos e sistemas

cados e divulgados os atos de engenharia. "Queremos implementar um
Sistema de Certificação Curricular e
nesse sentido já iniciamos um trabalho de Desenvolvimento Curricular ao Longo da vida", adiantou.
pedro Mêda, Tesoureiro do Conselho Diretivo fez a apresentação do
Orçamento para o próximo ano
expondo as principais bases na
ponderação e esforço para o cumprimento do plano de Atividades
apresentado, por forma a garantir a
sustentabilidade do próximo período
no seu cômputo geral.

verificada a ausência dos Senhores
Secretários da Mesa Engenheiro
Luís Manuel Morais Leite Ramos e
Engenheiro Amílcar José pires Lousada, o Senhor presidente da Mesa
Eng.º José Manuel ferreira Lemos
convidou os Srs. Engenheiros José
Alberto Querido Loureiro e Carlos
filipe pinto Coelho Mendonça de
figueiredo para exercerem o cargo,
convite que foi aceite pelos próprios
e pela Assembleia.
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Colégio De engenheiRos
eletRotéCniCos analisa
legislaçÃo Das
instalações elétRiCas
O Colégio de Engenharia Eletrotécnia da Região Norte da OE promoveu na sede da Região duas sessões de esclarecimento dedicadas
à análise da proposta de lei em tramitação na Assembleia da República, sobre o Estatuto dos Técnicos
Responsáveis por Instalações de
Energia Elétrica de Serviço particular.
Estas sessões , realizadas a 10 de
julho e 03 de novembro, foram bastante participadas e com relatos
práticos
das implicações que
poderão advir da proposta de lei.
A proposta de lei n.º 216-XII, da
autoria do Governo, modifica profundamente o articulado do Estatuto dos Técnicos Responsáveis por
Instalações de Energia Elétrica de
Serviço particular, sobre a qual a
Ordem dos Engenheiros manifestou
publicamente a sua oposição.

A nova proposta legislativa além de
permitir que parte das instalações
elétricas continuem sem projeto, a
ser aprovada, também permitirá que
outros técnicos sem formação superior e com conhecimentos empíricos
atuem nas instalações elétricas no
domínio da execução, exploração e
certificação.Com este documento
verifica-se uma desvalorização do
conhecimento o que poderá conduzir
à insegurança das instalações elétricas afetando pessoas e bens.

Não obstante o sistema de ensino
superior (Universitário e politécnico)
juntamente com a rede de ensino
secundário disponibilizem formação
na área das instalações elétricas, o
governo pretende criar à medida
“Entidades formadoras” para monopolizarem a formação nesta especialidade e, obviamente, impor os consequentes custos (taxas).
Relevante é também a criação de
entidades específicas na certificação bem como inspeções obrigató-

rias para quase todo o tipo das instalações elétricas, resultando em
mais burocracia e impostos para o
cidadão.
A sessão de 03 de novembro contou com a presença do deputado
da Assembleia da República e
membro da Comissão da Economia
e Obras públicas, António Cardoso.
O deputado destacou o trabalho
incansável da OE referindo que “ o
que está em causa é a segurança
das pessoas e bens e que os engenheiros têm um papel importante
no sistema energético das instalações”. Acrescentou também que
não concorda com a abertura da
exploração das instalações elétricas
a pessoas sem formação superior.
“A OE defende que a certificação
deve ser feita por um engenheiro,
enquanto portador de cédula profissional por uma Ordem profissional, que atesta perante a sociedade
que o engenheiro detém conhecimento para certificação”, afirmou o
vice-presidente do Conselho Diretivo da OERN, José Manuel freitas.
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pRimeiRa obRa DeDiCaDa
à ponte luiz i
apResentaDa na oeRn
foi publicamente apresentado, a
10 de dezembro, na sede da OERN
o livro “A ponte LUIZ I” da autoria
do Eng.º António vasconcelos.
Obra-prima de Théophile Seyrig e à
época fotografada por Emílio Biel,
este livro vem preencher uma
lacuna sendo a primeira obra dedicada à ponte Luiz I.
A abertura da sessão esteve a cargo
de pedro Mêda, Tesoureiro do Conselho Diretivo da Região Norte, que
manifestou a sua satisfação em
apoiar este lançamento. “ A OE é a
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casa da engenharia e tem como
missão prestigiar a engenharia e
divulgar os seus feitos e neste
âmbito tem apoiado muitas obras”,
afirmou.
pedro Mêda salientou ainda o trabalho da OERN no sentido de tornar
acessível todo o espólio documental
que a instituição possui. “foi estabelecido um protocolo com a faculdade de Engenharia da Universidade do porto para passagem desta
documentação para uma ala da OE
na biblioteca da fEUp e cujo conteúdo estará disponível para todos
os membros” referiu.
O Diretor das Edições Afrontamento,
Sousa Ribeiro, responsável pela pro-

dução do livro, agradeceu a recetividade da OERN e ao Eng.º António
vasconcelos a confiança na editora.
Seguiu-se a apresentação do livro
pelo professor Lopes Cordeiro que
destacou na obra a importância
dada a Emílio Biel : “provavelmente o primeiro fotógrafo das
obras de engenharia portuguesa”;
a recuperação da ponte para ser
utilizada pelo metro e o enquadramento com as restantes pontes da
cidade. “É um livro que vem prestigiar Théophile Seyrig e preencher
uma lacuna pois ainda não existia
uma obra dedicada à ponte Luiz I”,
acrescentou.
O professor deu também os parabéns à OERN pela valorização que

tem dado ao património do porto,
particularmente às pontes, referindo que já nos anos 80 apoiou,
com um parecer, a candidatura da
ponte Maria pia a um galardão
internacional, e que acabou por ser
distinguida pela American Society
of Engineering (ASCE) como Internacional Historic Civil Engineering
Landmark.
A sessão finalizou com algumas
palavras de agradecimento do autor
a todos os presentes mostrando a
sua disponibilidade para considerações por parte dos participantes.
A obra está disponível para venda
nas instalações da OERN pelo valor
de 32.50€ para membros e 38€
não membros.
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oeRn elege
vinho veRDe Do ano
pelo quarto ano consecutivo a
Ordem dos Engenheiros Região
Norte promoveu com a Câmara
Municipal de viana do Castelo, os
Encontros vínicos do vinho verde,
que culminaram com a atribuição

dos prémios de vinho verde do
Ano da Ordem dos Engenheiros da
Região Norte aos vencedores nas
categorias Branco; Tinto e Rosado.
A edição deste ano inclui também
uma atribuição na casta Loureiro,
Loureiro Wine festival, do vinho
verde Loureiro e de uma Menção
Honrosa.

A Quinta de Linhares foi a vencedora nas categorias de vinho verde
Branco; vinho verde Rosado e de
vinho verde Loureiro. No vinho
verde Tinto foi distinguida a Quinta
do formigueiro e à marca pecadinhos do Abade foi atribuída a Menção Honrosa do vinho verde Loureiro.
Realizou-se também uma Exposição de designs de Carta de
vinhos pelos alunos da ESTG /
/IpvC com atribuição de diplomas
aos vencedores. (vencedores em
igualdade: João Dantas Mimoso;
pedro Arieira Lima e João Miguel
Rodrigues)
O anúncio dos distinguidos decorreu durante um Jantar de Gala
confecionado, de acordo com os
vinhos premiados, pela Escola de
Hotelaria e Turismo de viana do
Castelo.
Como em edições anteriores, a
seleção dos vinhos vencedoresfoi
feita através de um painel de provadores, constituída por represen-
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tantes das instituições parceiras,
em prova cega segundo as regras
da Organização Internacional da
vinha e do vinho – OIv.
O concurso de vinhos teve grande
adesão de produtores, tendo
estado a concurso 52 vinhos
Durante a tarde de sexta-feira e o
dia de sábado, na praça da
República, esteve montada uma
Mostra de vinhos com a participação dos produtores de vinho
que estiveram a concurso entre
outros. De entrada gratuita, permitiu a degustação, a troca de
impressões e a aquisição de
vinhos.
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O Curso “provar em viana” decorreu na tarde de sábado no Museu
do Traje. Coordenado por João
pereira da Adega Cooperativa de
ponte da Barca, permitiu aos participantes (27 participantes) aprender a degustar um vinho, entender
os seus aromas e bouquets, suas
cores e corpo.
O programa deste Iv Encontros
integrou um Seminário “Novi dades tecnológicas na vinha e no
vinho” uma visita a três das mais
conceituadas “tasquinhas” de
viana do Castelo e uma rota de
Adegas com visita à Quinta do
Ameal e do Solar de Louredo.
Esta iniciativa teve como parceiros
a CvRvv-Comissão de viticultura
da Região dos vinhos verdes, a
Direção Regional de Agricultura e
pescas do Norte, o Instituto politécnico de viana do Castelo, a
Escola de Hotelaria de viana do
Castelo e a Confraria do vinho
verde.
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oeRn ReCebe CongéneRe
bRasileiRa

visita às obRas De
ReabilitaçÃo
Da toRRe Dos CléRigos

fortalecer a cooperação entre engenheiros dos dois países e aprofundar relações com a associação congénere brasileira foi um dos
objetivos da palestra “Brasil: Oportunidades para Investimentos em
Engenharia” proferida, a 15 de maio
na sede da OERN, pelo presidente
do CREA – pR, Joel Krüger.

vias, ferrovias, metro, que constituem também oportunidades de
investimento.
O presidente da Região Norte da
OE, fernando de Almeida Santos,
referiu os trabalhos que a OE tem
vindo a desenvolver no sentido de
reforçar as ligações institucionais,
realçando a abertura e interesse do
Brasil nesta cooperação.
“A OE em conjunto com a sua congénere brasileira tem em curso um

Na sua intervenção o presidente do
CREA-pR falou sobre o momento
que vive a economia brasileira, referindo os programas em desenvolvimento e as principais carências e
dificuldades. “Apesar dos diversos
investimentos, o Brasil precisa de
uma série de obras de infraestrutura
para resolver seus problemas logísticos”, afirmou.
Entre as carências mais urgentes
encontra-se a infraestrutura de
transportes aeroportos, portos, rodo-

conjunto de processos para debelar
as dificuldades, compatibilizando
processos, ajustando graus académicos e procurando que o Desenvolvimento Curricular ao longo da
vida seja um processo partilhado.
pode demorar mais do que gostaríamos mas não é por falta de empenho e interesse da OE”, afirmou,
alertando também que a OE
defende “uma internacionalização
devidamente enquadrada e não
uma emigração”.

A 27 de maio, a OERN, promoveu
uma visita às obras de reabilitação
da Torre dos Clérigos.
Após uma breve introdução sobre o
edifício e respetivas dificuldades inerentes às caraterísticas do próprio
edifício, seguiu-se a visita que permitiu a todos os participantes o
acesso a locais privilegiados e a
oportunidade de conhecer a intervenção prevista.

eXposiçÃo De
maRia helena Kol
– olhaR os outRos
na seDe Da oeRn
foi inaugurada a 02 de junho, na
sede da OERN, a exposição de pintura, de Maria Helena Kol, intitulada
“Olhar os Outros”.
O presidente do Conselho Diretivo,
fernando de Almeida Santos, fez a
abertura da exposição à qual se
seguiu uma apresentação e visita
pela própria autora.
Olhar os outros" resultou, nas palavras da artista, "da pesquisa e aprofundamento de um tema para o
qual foram efetuados diversos trabalhos preparatórios, onde se incluíram esboços, estudos de cor, fotografias, pesquisa de diferentes
técnicas, aplicação de diversos formatos e emprego de outras técnicas
de imagem e de novas metodologias.
.
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oeRn visita
poRto De leiXões

sessÃo pÚbliCa
sobRe a eXtensÃo Da
platafoRma Continental
Realizou-se a 06 de junho, na
faculdade de Direto da Universidade do porto a sessão pública
“Refletir o processo de extensão da
plataforma continental portuguesa.
Cinco anos após a submissão à
CLpC”, que contou com o apoio da
OERN através do colégio de Engenharia Geográfica.
O vice-presidente da Região Norte
da OE, José Manuel freitas, destacou o papel fundamental da
Engenharia portuguesa no planeamento, construção e gestão
de novas infra estruturas portuárias, mas também no desenvolvimento das tecnologias e
dos equipamentos necessários ao
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aproveitamento dos recursos
marinhos.
José Manuel freitas referiu ainda
que a OE propõe-se apoiar e promover, entre os seus membros, o
diálogo e o intercâmbio de experiências, suscetíveis de potenciar o
conhecimento na área do mar.
O Secretário de Estado do Mar,
prof. Doutor Manuel pinto de
Abreu, destacou o caráter nacional
do projeto que constitui uma afirmação de portugal no mundo.
A sessão procurou refletir o processo
de extensão da plataforma Continental portuguesa, à luz do art.º 76 da
Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, e realçar a
importância do Mar como gerador, a
médio e longo prazo, de mais-valias
económicas, sociais, culturais, tecnológicas e ambientais.

A Ordem dos Engenheiros Região
Norte realizou, a 08 de junho, uma
visita ao porto de Leixões que contou com a participação de 53 participantes.
O grupo foi recebido pelo presidente
da Administração dos portos do
Douro e Leixões, SA (ApDL), Brogueira Dias, que fez uma breve
apresentação do porto de Leixões,
estrutura, funcionamento, balanço
da atividade e projetos em curso
(plataforma Logística portuária;
novo terminal de contentores; Terminal de Cruzeiros).
Após a sua intervenção seguiu-se
uma visita guiada à via Interna de

Ligação ao porto de Leixões que
é a ligação rodoviária que permite
o acesso rápido das viaturas
pesadas e respetivas cargas e à
portaria Única, responsável pelo
controlo automático, rigoroso e
informático das entradas e saídas
das mercadorias do porto de Leixões.
O grupo visitou também o Terminal de Cruzeiros onde se encontra
em construção uma Estação de
passageiros para serviço a navios
em escala ou que efetuem embarque/desembarque de passageiros.
O edifício será sede do futuro parque da Ciência e Tecnologia do
Mar, no qual a Universidade do
porto concentrará os seus polos
de investigação ligados ao mar.
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visita à RefinaRia
De matosinhos
– galp eneRgia
O Colégio de Engenharia Química e
Biológica da Região Norte promoveu, no dia 4 de junho, uma visita
à Refinaria de Matosinhos – Galp
Energia.

conhecer os vários departamentos,
entre eles, o de produção, fabricação, expedição de produtos, assim
como atividades complementares
de programação, tecnologias, controlo, manutenção.
A Refinaria de Matosinhos é uma
refinaria de especialidades, com
uma produção de uma grande varie-

Com uma grande procura pelos
associados da OERN e público ligado
à área, esta visita permitiu aos participantes entender e esclarecer algumas questões de vertente técnica, e

dade de derivados ou produtos aromáticos, importantes matérias-primas para a indústria química e petroquímica, e de plástico, têxteis,
adubos, borracha, tintas e solventes.

CRiativiDaDe e inovaçÃo
em Debate
na 1ª sessÃo Do
“CiClo De teRtÚlias”
Da oeRn
“Cinco dias, Cinco temas, Cinco
cidades” é a proposta para o Ciclo
de Tertúlias da OERN promovido
pelo Grupo de Trabalho de Jovens
Engenheiros (GTJE). O tema “Criatividade e Inovação“, que se realizou
a 11 de junho, marcou o arranque
da iniciativa.
A primeira tertúlia contou com as
intervenções de Hugo Neto, Admi-

nistrador do porto Lazer, e felipe
ávila da Costa, Responsável pelo
pólo Tecnológico do UpTEC. A
moderação ficou a cargo de Maria
João Lambertini, Senior Consultant
da Jason Associates.
Das intervenções fica a ideia geral
de olhar para a criatividade e inovação aliada à engenharia e na interligação com as diferentes áreas.
O Ciclo de Tertúlias vai percorrer
toda a Região Norte (Braga, vila
Real, viana do Castelo e Bragança),
para envolver todos os membros,
com temas com interesses e importâncias equitativas.
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oeRn lança pRogRama
paRa integRaçÃo
pRofissional
Dos engenheiRos
foi apresentado a 18 de junho na
sede da OERN o projeto pIpE2 percurso de Integração profissional do Engenheiro e Estagiário,
com o objetivo principal de proporcionar as condições necessárias à
possibilidade da realização de um
estágio a quem, comprovadamente, não o consiga de forma
autónoma.
Com uma sala preenchida, coube
ao vogal do Conselho Diretivo da
Região Norte, Carlos Afonso a
apresentação do projeto e procedi-
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mentos inerentes à candidatura.
Seguiram-se as intervenções da
empresa parceira no projeto, a
Imorendimento, e o seu estagiário,
e foram apresentadas pelo IEfp as
ferramentas disponíveis e condições ao apoio na integração no
mercado de trabalho.
No âmbito do pIpE2 foram estabelecidas parcerias com outras instituições, nomeadamente Nestlé, Grupo
EGOR, COLEp, Human Management
Systems, Imorendimento, GSR Alemanha, EMA partners, Expresso
Emprego, publico.pT.
As candidaturas para integrar o
pIpE2 já estão abertas.
Mais informações em www.oern.pt
/aassociativo@oern.pt.

a RegionalizaçÃo em
DisCussÃo na oeRn
A Sede da Região Norte recebeu a
16 de setembro uma sessão debate
que discutiu temas como os novos
desafios da gestão e planeamento
territorial, tendo como oradores convidados Luís valente Oliveira (exministro das Obras públicas, Transportes e Habitação), Ricardo Rio
(presidente CM Braga) e Emídio
Gomes (presidente CCDR-N), numa
moderação de Carlos Brito, provedor do Engenheiro da Região Norte.
O presidente da CM Braga iniciou a
sua intervenção com uma breve abordagem à atual realidade da região e
suas potencialidades, onde referiu
que para um modelo de gestão territorial mais favorável é necessário atender às diferenças dentro da Região.

Ricardo Rio deixou ainda a indicação que “é fundamental para o país
e regiões que o modelo da regionalização seja adotado”.
No mesmo sentido valente Oliveira
afirmou que “a regionalização é
benéfica para portugal” evidenciando alguns pontos favoráveis
como o desenvolvimento das regiões
e uma maior participação da população na política e realçando que é aos
autarcas que cabe este movimento.
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, Emídio Gomes, deixou
uma serie de questões pertinentes à
audiência tais como: porque é que
os impactos da crise se sentem mais
cedo no Norte? E como é que esta
região com todos estes problemas é
a única que sustenta o país com
saldo positivo na balança comercial?
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CRistóvÃo Colon e
feRnÃo De magalhÃes,
Dois agentes seCRetos
poRtugueses ao seRviço
De poRtugal

engenheiRos
opoRtuniDaDes no
munDo
foi o tema da palestra que se realizou a 18 de setembro na sede da
região norte, com as intervenções
de José pereira vieira (vice-presidente nacional da OE) ; João Oliveira Ramos (Bastonário da OE de
Cabo verde) e Emilio Colon (vicepresidente da Associação pan-Americana de Engenheiros - ApI).

Nesta sessão que abordou questões
relacionadas com a mobilidade de
engenheiros, realidades específicas
de cada país e exercício da profissão, foi ainda reconhecido pela ApI
o Eng.º Malafaya Baptista.
Carlos Matias Ramos, Bastonário da
OE, afirmou a enorme satisfação em
ver o trabalho desenvolvido pelo
Eng.º Malafaya Baptista reconhe-

cido. Na sua intervenção o Bastonário da OE referiu que “na OE somos
estimuladores de cooperação”
acrescentando a importância de
portugal ter relações de cooperação
muito forte com outros países.
“Cabo verde sempre foi um país
aberto e sempre beneficiou de cooperação portuguesa”, começou por
afirmar o Bastonário de Cabo verde,
João Oliveira Ramos, destacando
ainda a excelente cooperação entre
as duas associações profissionais.

João Ramos deu a conhecer ainda
os pilares onde assenta o desenvolvimento de Cabo verde e onde as
empresas portuguesas têm estado
muito envolvidas, nomeadamente o
Turismo, com a construção de grandes hotéis/resorts; a construção de
barragens; a aposta forte nas energias renováveis e as novas tecnologias.

A sede da Região Norte recebeu a
15 de outubro a palestra “Cristóvão
Colon E fernão De Magalhães, Dois
Agentes Secretos portugueses Ao
Serviço De portugal” proferida pelo
Eng.º José Mattos e Silva, também
investigador histórico.
A sessão foi aberta pelo Eng.º fernando de Almeida Santos, presidente
da Região Norte da OE que destacou
o trabalho desenvolvido pelo orador
em colaboração com o seu irmão o
Eng.º António Mattos e Silva.

O verdadeiro nome de Colon seria
“Salvador Anes da Silva” e a sua
missão, como agente secreto de D.
João II junto dos Reis Católicos,
estava inserida numa estratégia que
consistia em “distrair” os espanhóis
com viagens para Ocidente, supostamente à procura da Índia,
enquanto portugal preparava o contorno do Sul da áfrica, numa rota
para a Índia por Oriente. Essa missão permitiu que portugal negociasse, com enormes vantagens, o
Tratado de Tordesilhas.
fernão de Magalhães era filho de
Rodrigo de Magalhães e de Alda de
Mesquita. Nascido no porto ou em
Gaia, casou com Beatriz Barbosa
de quem teve dois filhos. Ambos

Seguiu-se a apresentação histórica
pelo Eng.º José Mattos e Silva que
deu a conhecer o mistério que
envolve a entidade de Colon. A
explicação envolve o facto de Colon
ter sido o fruto dos amores da
infanta D. Leonor (irmã do nosso rei
D. Afonso v) com D. João Menezes
da Silva (futuro Beato Amadeu),
numa altura em que estava em
negociação muito avançada o futuro
casamento da Infanta D. Leonor
com frederico III, Imperador do
Sacro-Império Romano-Germânico.

morreram crianças, não tendo a
sua geração sobrevivido.
foi um agente secreto ao serviço de
D. Manuel I. A sua missão era dar a
conhecer aos espanhóis as ilhas
Molucas, localizadas no Oceano
pacífico (ilhas que os portugueses
supunham estar no hemisfério de
influência espanhola), através do
contorno da extremidade Sul do
continente americano, criando condições para que o nosso país viesse
a adquirir as Molucas através do
Tratado de Saragoça.
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DelegaçÃo De bRagança
visita baRRagem
De veiguinhas

oeRn na euRopaC KRaft
viana
O Conselho Regional de Colégio de
Engenharia Química e Biológica da
Ordem dos Engenheiros, proporcionou a 5 de novembro de 2014 uma
visita à EUROpAC KRAfT vIANA.
A receção esteve a cargo do administrador do Grupo EUROpAC,
Engenheiro fernando pinto, que
apresentou e descreveu a sua organização e de que forma estão distribuídas as unidades de negócio
do Grupo, demonstrando as razões
para que cada vez mais sejam um
grupo de referência, sustentável,
lucrativo, financeiramente sólido,
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líder em qualidade e serviço, com
tendência de crescimento no setor
da embalagem, que conta com a
diversificação geográfica e a integração vertical e cultural dos seus
negócios com manifesta responsabilidade social e ambiental.
Seguiu-se a apresentação do processo de fabrico do papel kraftliner
pelo Engenheiro Mário Amaral,
Diretor da EUROpAC KRAfT
vIANA.
A visita à unidade industrial prosseguiu, acompanhada pelo Engenheiro José Augusto pita e pelo
Engenheiro pedro Campos, que
esclareceram todas as dúvidas surgidas no decorrer da visita.

A Delegação Distrital de Bragança
realizou, a 07 de novembro, uma
visita à obra de construção da Barragem das veiguinhas.
Esta visita foi precedida de uma
apresentação técnica global do projeto, da responsabilidade das

águas de Trás os Montes e Alto
Douro. Em termos genéricos, esta
barragem pretende colmatar a
necessidade de abastecimento de
água potável à cidade de Bragança.
Seguiu-se um almoço de confraternização entre os engenheiros intervenientes, servido no estaleiro da
obra, em pleno alto da Serra de
Montesinho.
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RegiÃo noRte
Conquista Dois pRémios
De melhoR estÁgio
no Dia naCional Do engenheiRo

Em entrevista à INfO, as distinguidas falam sobre o significado da atribuição deste prémio, do trabalho que desenvolveram, das expetativas
para o futuro e da importância da OE.

mente nesta área de conhecimento. O tema do estágio foi selecionado de acordo com o trabalho
que desenvolvi no âmbito do projeto de investigação, apoiado pela
fCT, “Desenvolvimento de uma
metodologia para a integração do
efeito das alterações climáticas na
gestão dos recursos hídricos para
uma bacia hidrográfica portuguesa".

o que a motivou na escolha desta
área de estudo e do tema para o
projeto de investigação?
A seleção da referida área prendeu-se essencialmente com a
minha formação profissional (Mestrado Integrado em Engenharia do
Ambiente). Além disso, o trabalho
de investigação que tenho vindo a
desenvolver insere-se primordial-

fale-nos um pouco sobre o seu
projeto. quais as conclusões que
apresenta? qual a aplicação prática?
O projeto de investigação que
desenvolvi, “Avaliação dos impactes hidrológicos resultantes do
efeito das alterações climáticas na
bacia hidrográfica do Guadiana”,
teve como principal objetivo a aplicação de uma metodologia que

O Dia Nacional do Engenheiro decorreu na cidade das Caldas da Rainha,
entre 21 e 23 de novembro. A cerimónia repartiu-se entre a Assembleia
Magna, conduzida pelos órgãos diretivos e em que tiveram palavra os membros, e a Sessão Solene de homenagem aos engenheiros portugueses. Aqui
foram entregues os "prémios de Melhor Estágio" aos melhores estágios de
admissão à Ordem em 2014, tendo a Região Norte conquistado dois prémios: Engenharia do Ambiente e Engenharia Química e Biológica.

“Este prémio foi para mim o reconhecimento do trabalho de investigação que desenvolvi e um estímulo
ao desenvolvimento do meu doutoramento”.
vanessa Martins Ramos | Mestrado
Integrado em Engenharia do
Ambiente – fEUp
prémio Melhor Estágio de Engenharia do Ambiente

permitisse avaliar os efeitos das
alterações climáticas na hidrologia
da bacia em estudo. para tal,
foram desenvolvidos vários cenários climáticos para diferentes
períodos futuros (2011-2040 e
2041-2070) com base em 48 projeções climáticas regionais (obtidas pela aplicação da técnica Bias

Correction and Spatial Downscaling às projeções climáticas globais). A avaliação do potencial
impacte das alterações climáticas
nos recursos hídricos requer que o
efeito das alterações climáticas
seja capturado nos dados de
entrada dos modelos hidrológicos.
Isto foi possível através da incorporação, nas séries de dados climáticos observados, das tendências
futuras das projeções climáticas.
As séries obtidas foram utilizadas,
para através do modelo hidrológico
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selecionado, no âmbito do projeto
de investigação, aferir caudais
simulados para os períodos selecionados.
Este estudo permitiu evidenciar os
potenciais efeitos das alterações
climáticas para toda a bacia hidrográfica do Guadiana, nomeadamente, o evidente aumento da
temperatura e a diminuição da
precipitação para os períodos futuros (e para todas as regiões da
bacia hidrográfica). Em termos
médios (tendência central), projeta-se (em relação ao período histórico): (i) para o período futuro de
2011-2040, um aumento de temperatura de 1,2 °C, uma diminuição da precipitação de 9% (-51
mm) e uma diminuição do escoamento de 20 %; (ii) para o período
futuro de 2041-2070, um aumento
da temperatura de 2,3 °C, uma
diminuição da precipitação de
16% (-94,1 mm) e uma diminuição do escoamento de 40%.
O trabalho desenvolvido neste
estágio foi essencial para as tarefas
subsequentes do projeto de investigação, nomeadamente para o
desenvolvimento de vários cenários de disponibilidades de água
na região em estudo. Estes cenários, conjuntamente com cenários
de necessidades de água (desenvolvidos no âmbito do projeto de
investigação) foram utilizados para
o desenvolvimento de um modelo
de gestão dos recursos hídricos da
região.
que significado teve a atribuição
deste prémio?
A atribuição deste prémio pela
Ordem dos Engenheiros foi uma
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honra e uma grande felicidade.
Este prémio foi para mim o reconhecimento do trabalho de investigação que desenvolvi e um estímulo ao desenvolvimento do meu
doutoramento. A sensação que tive
quando o recebi foi excelente, foi
uma grande realização pessoal.
Gostaria de agradecer a todos
aqueles que de alguma forma contribuíram para esta conquista,
especialmente ao meu orientador
de estágio, professor Doutor
Rodrigo Maia, ao qual agradeço
pela oportunidade e por todo o
apoio que me deu ao longo destes
anos. Agradeço ainda ao professor
Doutor Nuno formigo pela motivação constante, aos meus colegas
(Tiago ferradosa, Guilherme paredes e Bruno Oliveira) e à equipa de
investigação que esteve envolvida
no projeto de investigação (no qual
estive inserida no período de realização do estágio).
quais as expetativas para o
futuro?
Neste momento, estou a frequentar o programa Doutoral em Engenharia do Ambiente na faculdade
de Engenharia da Universidade do
porto. Como tal, num futuro próximo, a minha prioridade é atingir
ou ultrapassar os objetivos a que
me propus no doutoramento. Um
dos meus principais objetivos é
contribuir para o enriquecimento
da minha área de investigação.
Acresce-se a isso a vontade que
tenho de abraçar novos desafios,
no âmbito da minha profissão,
quer ao nível da investigação quer
em novas oportunidades que possam surgir a nível empresarial.

o que a motivou a inscrever-se na
ordem dos engenheiros?
A minha motivação para inscreverme na Ordem dos Engenheiros
prendeu-se com o facto de obter o
título de Engenheiro, o que me deu
o direito de exercício da profissão.
Além disso, o facto de pertencer à
Ordem dos Engenheiros, significa
também pertencer a uma instituição nobre e de reputação sobejamente conhecida.
Como vê a ordem dos engenheiros
e a importância que teve no seu
percurso profissional?
penso que a Ordem dos Engenheiros se tende a estabelecer como o
regulador por excelência da minha
área profissional, bem como das
restantes componentes da enge-

nharia, com as quais o meu curso
sempre esteve ligado de forma
transversal. Nesse sentido, encaro
a Ordem como a garantia da qualidade do nosso trabalho e do prestígio da nossa profissão. Ao nível
do meu percurso profissional, o
seu contributo tornou-se evidente
pela exigência e pelos padrões de
profissionalismo e aptidão que
incutem nos membros mais novos
da Engenharia, nomeadamente
pela ações de formação (curso de
ética e deontologia profissional).
Além disso, a Ordem também contribuiu para o meu desenvolvimento, pela forma como reconheceu o meu trabalho no estágio. A
prova disso é o presente prémio,
pelo qual me sinto extremamente
grata.
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“A inscrição na Ordem dos Engenheiros permitiu-me uma valorização e qualificação profissional no
desenvolvimento de projetos e
sobretudo na proteção do respetivo
título e profissão.”
Ângela patrícia pereira Braga |
Licenciatura em Engenharia Química – Universidade de Aveiro
prémio Melhor Estágio Engenharia
Química e Biológica
o que a motivou na escolha desta
área de estudo e do tema para o
projeto de investigação?
A escolha desta área de estudo passou pela diversidade que o curso me
proporcionava, podendo desenvolver os conhecimentos adquiridos em
vários tipos de indústria. Tendo também a Especialização em Sistemas
Integrados Qualidade Ambiente e
Segurança e formação em Higiene e
Segurança no Trabalho, desenvolvi o
Estágio de Admissão à Ordem dos
Engenheiros (OE) na área de avaliação da exposição a agentes químicos em ambiente industrial e elaboração de plano de segurança contra
incêndios, na empresa versegura,
área que a empresa estava a iniciar
no mercado de trabalho, que contribuiu para o desenvolvimento da
mesma.

fale-nos um pouco sobre o seu projeto de estágio?
Durante o estágio, tive como orientadora Delfina Gabriela Garrido
Ramos, membro efetivo da OE,
Região Norte. O trabalho foi realizado no âmbito dos serviços externos realizados e no próprio escritório. Ao longo do estágio, foi
importante a atribuição de responsabilidades na realização dos trabalhos, conferindo, desta forma, um
grau de desenvolvimento e empenho na execução dos mesmos. Na
generalidade, os trabalhos desenvolvidos contemplam:
■ Definição de metodologias de
avaliação;
■ Avaliação de agentes químicos
em diferentes setores (Têxtil,
Mobiliário e Metalomecânica) e
comparação com vLE.
■ Implementação de medidas corretivas / preventivas
■ Efetuar a Análise de Risco de
Incêndio às instalações;
■ Elaborar, disseminar e testar o
plano de Segurança Interno,
constituído pelos Registos de
Segurança, plano de prevenção
e plano de Emergência Interno;
■ Elaborar propostas comerciais;
■ Controlar a faturação dos serviços prestados.

As técnicas e equipamentos utilizados
na avaliação das concentrações de
contaminantes são muito diversificados e têm vindo a ser aperfeiçoadas
ao longo dos anos acompanhando a
evolução tecnológica. Obviamente a
técnica e/ou equipamento utilizado
está diretamente ligado ao tipo de
contaminante a avaliar e a forma física
como se encontra presente no local
da avaliação, como tubos de carvão
ativado.
face aos resultados apresentados,
comparou-se com os respetivos valores-limite de exposição, definindo-se
de seguida as medidas corretivas /
preventivas a adotar, na fonte, no meio
e no recetor, devendo sempre privilegiar as medidas na fonte.

Tubos colorimétricos e medidores de
poeiras

Com o plano de Segurança Interno,
pretendeu-se identificar os riscos e
propor as medidas a adotar em caso
de emergência, definir o programa
de conservação, manutenção e inspeção dos sistemas e equipamentos, elaborando procedimentos de
atuação em caso de emergência e
evacuação; Realizar ações de formação para as equipas de segurança e
colaboradores da empresa; Organizar e acompanhar os simulacros.
É de extrema importância que se
proceda a uma ampla divulgação
do plano de Emergência junto de
todos os ocupantes do edifício,
incluindo a sensibilização para os
diferentes riscos (incêndios, sismos, inundações e outros). Além
de ser obrigação de todos contribuir
para prevenir o acidente, cada um

deve saber exatamente o que fazer
em situação de emergência e perceber a utilidade e importância fundamental das suas ações.
Uma das condições essenciais para
garantir a eficácia de um plano de
Emergência Interno é a sua correta e
perfeita atualização. É indispensável
que sejam comunicadas previamente
aos responsáveis pelo plano de
Emergência, todas as alterações que
ocorram ao nível das condições físicas do edifício ou organização dos
meios humanos afetos à segurança.
Apenas uma população devidamente informada pode ter um verdadeiro e indispensável desempenho num sistema que visa, em
última instância, a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.
quais as expetativas para o futuro?
As expetativas em relação à realização deste estágio foram totalmente
superadas, tendo como objetivo
principal a aquisição de novos
conhecimentos e a sua aplicação
em casos práticos, resolvendo problemas reais. Este estágio foi a plataforma para entrar no mundo do
trabalho, aplicar os conhecimentos
académicos adquiridos em casos
reais, adquirir novos conhecimentos
e desenvolver aptidões comunicacionais, relacionais e técnicas, permitindo também a possibilidade de
agarrar um novo desafio profissional
na empresa EUROpA&C KRAfT
viana no departamento de Qualidade, Ambiente e Segurança.
Como vê a oe e a importância de
pertencer a esta associação profissional?
A inscrição na Ordem dos Engenheiros
permitiu-me uma valorização e qualificação profissional no desenvolvimento de projetos e sobretudo na proteção do respetivo título e profissão.
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“(...) CHEGADOS A UM MOMENTO
HISTÓRICO EM QUE OS RECURSOS
fINANCEIROS pARECIAM
INfINITOS (...)
CAÍMOS NA CONSTRUçÃO
DE vIAS SEM TRáfEGO (....)”

obRas RoDoviÁRias,
o aneDotÁRio
Com o “engenheiRo”
Como atoR passivo!

poucas realizações de engenharia se prestarão a tanta ridicularização como as recentes
obras rodoviárias, sobretudo agora que se decidiu, seguramente por boas razões, diabolizar as
designadas “ppp’s”.
Sem entrar em pormenores sobre a essência
do modelo de financiamento de tais realizações,
não posso deixar de relembrar que entre os críticos estarão certamente muitos daqueles que em
fóruns públicos e privados, que por analogia eu
designaria por “fpp’s”, propagam a ideia de que
um dos grandes problemas de portugal é a falta
de planeamento.
Sucede que o sistema rodoviário é porventura
o único que assenta num plano de ordenamento
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eduardo andrade gomes
Coordenador do
Colégio Regional
de Engenharia Civil
da OERN

de primeiro nível, o plano Rodoviário Nacional.
valerá a pena fazer um pouco de história:
Tendo como ponto de partida o plano Rodoviário de 1945 criado ainda por iniciativa de
Duarte pacheco, em 1985 é publicado o DL
380/95 cuja génese encontra na desatualização
do anterior documento motivação bastante, mas
que insiste em explicitar que “a maioria das
estradas se encontra subdimensionada, e incapaz de satisfazer os objetivos sócio-económicos
dos transportes”. Naturalmente que os objetivos
políticos estão também patentes no preâmbulo
da lei, referindo-se explicitamente “ o desenvolvimento orgânico do país,... o desenvolvimento
de potencialidades regionais, a redução do custo
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global dos transportes rodoviários, o aumento da
segurança,...”. Definiu-se então uma rede nacional com 2 níveis hierárquicos (Rede fundamental e Complementar).

Outro objetivo macro do pRN85, tinha que
ver com a eficácia da gestão administrativa e
financeira da rede, em linha com uma lógica de
maior autonomia das autarquias e de uma polí-
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tica de regionalização / descentralização. ficou
neste domínio para posterior diploma a definição da
rede “municipal” que seria acrescida da rede entretanto desclassificada (estimada em 12.000km)
como seria de esperar, ante o vazio regulamentar,
essa matéria foi ao longo dos anos, décadas,
ponto de tensão entre a administração central e
o poder local, palco de jogos de influência e de
arbitrários avanços e recuos onde nem sempre a
razão prevaleceu.
Em 1998, entende-se rever o plano em vigor,
e com entusiástica adesão, diga-se. Esta ferramenta, cuja paternidade é hoje rejeitada por muitos, alguns com fraca memória, foi aprovada por
unanimidade no parlamento e com o apoio igualmente unânime da Associação de Municípios, e
que com a força de Lei (DL- 222/98) se designou
pRN 2000, alargando a Rede Rodoviária nacional dos anteriores 9900km para 11350km, além
de acomodar uma nova classe de Estradas regionais (5000km) ou seja um alargamento da Rede
Nacional de 65%.
Os objetivos políticos deste plano, estão sobejamente explicitados na introdução da Lei, outros,
apenas se poderão ler nas “entrelinhas” do unanimismo que gerou, também ali se consagra o
princípio, que tanta polémica veio mais tarde a
alimentar, da necessidade de criação de “alternativas a auto-estradas com portagem”.
Como instrumento de planeamento podem
apontar-se inúmeras falhas e lacunas, na opinião
do autor suficientes para que nenhum engenheiro
possa chamar a este Dec.-Lei, “plano”, mas a
verdade é que norteou a política de investimento
rodoviário durante mais de uma década com inegável e inigualável “legitimidade democrática”.
Durante este período, a que correspondem
intensas transformações socioeconómicas, que
nem os mais distraídos podem ignorar, todas as
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forças políticas com maiores ou menores responsabilidades, se recusaram a fazer uma revisão
daquele documento legal, nem que fosse para
ajustá-lo às dinâmicas demográficas que se estabeleceram.
Chegámos pois a um momento em que o
cumprimento duma lei da República, foi sendo
sucessivamente prometido e “referendado” em
programas políticos, e se dúvidas houvesse
quanto à sua justificação, bastaria o cálculo de
“externalidades” para que toda a equação financeira surgisse como virtuosa justificação de novas
vias num país em desertificação.
Quem consegue argumentar contra um
estudo económico que aponta para a viabilidade
financeira dum investimento, ainda que se tenha
que ponderar e valorizar a redução da sinistralidade ou a redução das emissões de CO2?
Quem pode argumentar contra princípios e
desígnios mais ou menos intangíveis como o da
“coesão territorial” ou simplesmente o da “justiça
e da igualdade de oportunidades para os habitantes do interior profundo”?
foi assim que, chegados a um momento histórico em que os recursos financeiros pareciam
infinitos, em que as “equações económicofinanceiras” mostravam à saciedade a justificação de qualquer IC ou Ip, e com plena legitimidade democrática, caímos na construção de vias
sem tráfego, sem receitas, e que não promovem
qualquer dos objetivos macro a que se propunham.
O que não compreendo é porque é que o
ónus destas opções recai sobre os engenheiros...
como na declaração de IRS, creio que fomos apenas o “sujeito passivo”... quiçá demasiado passivos, assistindo a uma desqualificação da nossa
intervenção sem que isso nos poupasse a ocuparmos o epicentro do anedotário.

revistaINFO33_Layout120/01/1512:31Page33

Obra disponível para venda nas instalações da OERN,
pelo valor de 32.50€ para membros e 38€ não membros
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“A DISpONIBILIDADE DE (...) ENERGIA
ELÉTRICA É HOJE UM DIREITO
fUNDAMENTAL DE TODOS OS
CIDADÃOS (...)

eneRgia, ambiente
e CiDaDania

antónio barreto archer
Engenheiro Químico,
Membro Sénior da Ordem
dos Engenheiros
professor Auxiliar Convidado
da faculdade de Engenharia
da Universidade do porto
Advogado

De um ponto de vista físico, matéria e energia são indissociáveis e constituem a estrutura base
do universo. Mas no mundo em que vivemos, a energia secundária, isto é, a energia transformada
nas diversas formas em que é utilizável pelo homem, é a força que sustenta e impulsiona a sociedade humana. Sem disponibilidade de energia mecânica, química, térmica e elétrica, não haveria
alimentação, luz noturna e calor suficientes para sustentar a vida de todos os seres humanos.
E também não existiriam os sistemas de transporte, a produção industrial e os equipamentos elétricos e eletrónicos que caraterizam o mundo moderno. Basta pensarmos no que seria viver sem
energia elétrica, para compreendermos que dela depende o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à cultura, aos meios de comunicação e às múltiplas possibilidades de realização ética do
ser humano atual. Sem ela, o homem moderno não poderia exercer cabalmente os seus direitos
liberdades e garantias, nem os seus direitos económicos, sociais e culturais. Não basta dizer que
a energia elétrica está para a economia moderna como o ar que respiramos está para a nossa própria vida. Temos de afirmar que a disponibilidade de um determinado fluxo de energia elétrica é
hoje um direito fundamental de todos os cidadãos, apesar de não se encontrar expressamente
consagrado na constituição.
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portugal é um país com escassos recursos energéticos endógenos, nomeadamente, aqueles
que asseguram a generalidade das necessidades energéticas da maioria dos países do mundo,
como o petróleo, o carvão e o gás natural. A escassez de recursos fósseis conduz a uma elevada
dependência energética do exterior, nomeadamente das importações de fontes primárias de origem
fóssil. Em 2011, o consumo de energia final em portugal foi de quase 17 milhões de toneladas
equivalentes de petróleo, o que equivale a cerca de 197 Terawatts-hora (TW-h) e do total dos recursos energéticos consumidos, 79,3% foram importados. Se considerarmos apenas a energia elétrica,
em 2011 consumiram-se em portugal cerca de 49 TW-h ou 49 mil milhões de kW-h. para termos
uma ideia do significado deste número, basta pensarmos que uma família média portuguesa consome anualmente 2.500 kW-h de energia elétrica. prova da gravidade da crise económica que atravessamos é o facto do consumo de energia elétrica em portugal ter crescido sempre todos os anos
até 2008 e, surpreendentemente, de então para cá, com a exceção de 2010, ter diminuído a um
ritmo próximo dos 3% ao ano.
A atmosfera da Terra foi e é essencial à evolução e preservação da vida e as mudanças no clima
são, desde sempre, acontecimentos naturais no nosso planeta. A maior parte das alterações climáticas dão-se em períodos de centenas, milhares ou milhões de anos e têm causas naturais como
as pequenas variações na inclinação do eixo de rotação da terra, as flutuações da atividade solar
ou os períodos de maior atividade vulcânica. Mas a atividade humana e, em especial, a queima de
combustíveis fósseis tem contribuído para o aumento da concentração na atmosfera de dióxido de
carbono e de outros gases cujas moléculas absorvem a radiação infravermelha que a terra dissipa
para o espaço durante o arrefecimento noturno, aumentando assim a temperatura média da atmosfera. É este fenómeno, de origem antropogénica, que se designa por efeito de estufa. O aumento
da concentração de dióxido de carbono na atmosfera no último século e a intensificação do efeito
de estufa atribui-se à aceleração da queima de combustíveis fósseis pelo homem e à desflorestação,
tendo sido registado no último século um aumento da temperatura média global da atmosfera de
cerca de 0,8 ºC. As previsões dos cientistas que integram o painel internacional estabelecido pela
Organização das Nações Unidas para estudar este assunto (IpCC) apontam para que este aumento
se situe entre 1,1ºC e 6,4ºC até 2100, sustentando que um aumento superior a 2ºC terá efeitos
catastróficos nos ecossistemas terrestres e na organização das atuais sociedades humanas.
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A produção de energia a partir de fontes renováveis, como o sol, o vento, a água ou a biomassa
é uma alternativa à utilização dos combustíveis fósseis e permite alcançar as metas de redução de
emissões de gases com efeito de estufa estabelecidas pela União Europeia. Mas apesar de contribuir para a redução da dependência energética e para a criação de emprego, o seu custo ainda é
superior ao das fontes de energia tradicionais. Este custo é financiado pelos Estados, gerando o
famoso “défice tarifário”, que acabará por ser pago por todos nós enquanto consumidores. Em
portugal, segundo a Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE), o custo médio da produção
de energias renováveis em 2012 foi de 109,9 €/MW-h, enquanto o preço médio de venda de eletricidade no mercado regulado foi de 51,80 €/MW-h, o que significa que os produtores de energias
renováveis venderam a energia que produziram a um preço fixo, garantido pelo Estado, que é mais
do dobro do preço de venda da eletricidade aos consumidores.
Apesar das preocupações ambientais e do custo económico das emissões de dióxido de carbono, a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) continua a ser a forma mais barata e cómoda de produzir energia no mundo atual e a produção e o
consumo global de carvão, petróleo e gás natural continuam a aumentar. Já se começaram a estudar sistemas eficientes de captura e armazenamento do dióxido do carbono produzido na queima
dos combustíveis fósseis e ao contrário do que se previa há algumas dezenas de anos, as reservas
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dos combustíveis fósseis parecem cada vez mais longe da extinção, à medida que a tecnologia de
exploração vai evoluindo e novos mananciais são descobertos, como o petróleo da camada de présal no Brasil, o gás de xisto nos Estados Unidos da América ou as jazidas de carvão mineral no
subsolo da província de Tete, em Moçambique.
Tendo em conta as crescentes preocupações relacionadas com a segurança do abastecimento
energético, em termos económicos e geopolíticos, e o problema das emissões de dióxido de carbono, a energia nuclear parece ser uma alternativa interessante para gerar energia elétrica, desde
que exista um programa sólido em matéria de segurança e gestão de resíduos, capaz de convencer
e tranquilizar a opinião pública. Na União Europeia os estados-membros possuem autonomia para
optar pela utilização da energia nuclear e apesar de haver grandes assimetrias, a frança destaca-se, mesmo a nível mundial, com 58 centrais nucleares em funcionamento. Em 2011, 51% da eletricidade produzida na União Europeia foi de origem nuclear.
O que acima ficou dito, resulta claro que este tema é complexo e controverso, mas isso não
pode justificar que os cidadãos deixem as opções de política energética inteiramente na mão dos
tecnocratas e dos políticos. Até porque se trata de um setor que se presta a manipulações menos
claras por parte de agentes económicos poderosos, sobretudo num contexto de total liberalização
e privatização do mercado, em que o interesse público pode ser facilmente postergado. veja-se o
que se passa atualmente em portugal no mercado da energia elétrica de baixa tensão, em que os
consumidores pagam as tarifas de acesso às redes aprovadas pela ERSE, que incluem as tarifas
de uso global do sistema, de uso da rede de transporte e de uso da rede de distribuição, e apesar
de poderem escolher o seu comercializador, fazem-no dentro de pequeno grupo de grandes empresas, sendo muito reduzida a sua capacidade de negociação dos preços de fornecimento.
O debate sobre as políticas públicas no setor da energia é um assunto tão importante para o
nosso futuro comum que não pode prescindir do contributo informado de todos os cidadãos. A
opção de liberalização deste setor, submetendo-o integralmente às regras do mercado, pode cercear o desenvolvimento económico dos países mais frágeis e abrir a porta a abusos, pois apenas
as grandes empresas têm estrutura e recursos financeiros suficientes para se lançarem no setor
energético. As dificuldades técnicas em transacionar a eletricidade ou o gás natural como bens
privados num sistema de livre concorrência são evidentes e um balanço entre o direito fundamental
dos cidadãos à energia e os interesses públicos e privados que lhe estão associados, reclamam
uma adequada intervenção do estado, pelo menos através de uma regulação forte, atenta e independente.
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“INfRAESTRUTURA DE INEGávEL
IMpORTÂNCIA ESTRATÉGICA pARA O
DESENvOLvIMENTO DA REGIÃO”

navegabiliDaDe Do DouRo ou
a lampReia Das ovas D’ouRo

eduardo andrade gomes
Coordenador do
Colégio Regional
de Engenharia Civil
da OERN

Realizou-se no dia 12 de novembro na fEUp um seminário promovido pela ApRH-DR Norte dedicado ao tema “Navegabilidade do Douro”.
Tratando-se duma infraestrutura de inegável importância estratégica para o desenvolvimento duma
região tradicionalmente deprimida como sempre foi o Douro Interior, ela foi o resultado duma estratégia
de longo prazo, abraçada por muitos engenheiros de diversas gerações e nas mais diversas funções,
alguns desaparecidos e que foram justamente recordados (Eng. Daniel pinto da Silva, Eng. Mário fernandes e Eng. fernando Silveira Ramos), outros felizmente presentes nesta sessão como foi o caso
do (Cmte. Sá vaz, Eng. francisco Lopes, Cmdte. Beça Gil, entre outros).
Assumido este desígnio de manter o Douro navegável apesar do plano de aproveitamentos hidroeléctricos, foram projetadas e construídas eclusas nas barragens de Carrapatelo, Régua, valeira, pocinho e Crestuma que oneraram cerca de 10 a 20% os respetivos custos de construção (conforme testemunhou o Eng. Luís Braga da Cruz).
O prosseguimento dos trabalhos de aprofundamento e sinalização foram, em tempos de parcos
recursos financeiros e como demonstrado por algumas das comunicações, um verdadeiro apelo ao
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génio e engenho de muitos colegas e um exemplo de empenho pessoal de alguns dos agentes e dirigentes do então designado “Gabinete da Navegabilidade do Douro” criado em 1985.
Mais tarde, e após uma crise institucional a que se seguiu um vazio, aconteceu a criação do Instituto de Navegabilidade do Douro em 1997 e, num novo ímpeto, planificaram-se e construíram-se
inúmeras infraestruturas de apoio à náutica e à navegação, criaram-se regulamentos e instituíram-se
práticas de gestão que definitivamente potenciaram o desenvolvimento de atividades económicas que
floresceram até aos dias de hoje.
Apesar do sucesso, o cenário em 2013 é francamente diferente do que imaginaram os percursores
da navegabilidade;
– O movimento de mercadorias é praticamente inexistente;
– A náutica de recreio, limita-se a uma navegação no espaço de cada albufeira, sendo residual o
número de circuitos turísticos neste tipo de embarcações;
– O turismo náutico “diário”, atinge números estonteantes de quase 500.000 utilizadores por ano,
dos quais 350.000 se cingem ao espaço urbano do grande porto (circuito das 6 pontes);
– O turismo de maior duração em barcos hotéis, atinge cifras de 40.000 turistas por ano, com
taxas de crescimento surpreendentes e sem darem ideia de abrandar, estando previsto que em breve
entrem em operação mais 3 barcos hotéis;
... e no entanto as receitas do gestor desta infraestrutura não chegam para cobrir a parte dos custos
(50%) das eclusagens a que está obrigado a compensar a EDp.
Esta circunstância tem conduzido a uma sucessiva e perigosa espiral regressiva da infraestrutura
de suporte de toda esta atividade, mas corresponde também a um sinal de manifesta iniquidade que
impõe uma reflexão.
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Como se perceberá, sem conseguir cobrir um custo básico (que pretende apenas comparticipar
nos custos que a EDp tem com cada operação de eclusagem) e sem capacidade de cobrir os custos
de pessoal e de funcionamento, o IND (entretanto desagregado e integrado numa supra-estrutura
nacional em 2002, de que ninguém parece conhecer a estratégia para a via navegável) tem hoje a
mais completa incapacidade de proceder à manutenção das estruturas de apoio à navegação (ancoradouros, cais, sistemas de sinalização e segurança, etc.) que, diga-se, são particularmente desgastadas, nomeadamente pela circunstância de estarem sujeitas a cheias, e a todo um conjunto de agressões. Muito menos terá capacidade para acautelar o futuro; para modernizar as infraestruturas e
adequá-las aos novos paradigmas de segurança; aumentar a sua dimensão e número, nomeadamente
nos locais onde as atuais estruturas estão já completamente saturadas (porto, Régua, pinhão e Barca
D’alva).
Acresce que a manutenção do atual status-quo, corresponde de facto a uma situação de manifesta
iniquidade, configurando na prática uma transferência de recursos públicos para os operadores privados que, ameaçando a sustentabilidade da gestão da infraestrutura, ameaçam a sua própria atividade... para quem não se lembra da história da galinha dos ovos de ouro, eis um bom exemplo.
Concretizando:
■
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Um barco hotel paga por um passageiro que faça um cruzeiro entre o porto e Barca d’Alva,
com regresso ao porto, uma taxa de cerca de 6€ que, apesar das excelentes taxas de ocupação,
como se disse, não cobre 50% dos custos com a operação das eclusas... 6€!
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Os operadores, não pagam qualquer taxa pela acostagem nos diversos cais construídos ao
longo do 200km, nem pelas ligações eléctricas ou pela água que aí abastecem.
■ Os 350.000 turistas que usufruem do Douro nos cruzeiros dentro da mesma eclusa, não pagam
nada ao gestor da infraestrutura.
■ O “IND” (mantenho esta designação por conforto) não tem qualquer mecanismo de controle
efetivo dos utentes nem qualquer tipo de registo, tanto mais que não existindo um terminal de
cruzeiros, os turistas entram e saem em inúmeros locais.
■ Os cais no perímetro urbano do grande porto vão tendo uma utilização cada vez mais caótica.
■

perante isto, o Norte e o Douro Interior foram vendo uma instituição estruturante definhar, transferindo-se o centro de (in)decisão para Lisboa ao mesmo tempo que ofuscados por um falso “glamour” de vedetas decadentes de Hollywood não se apercebe da decadência e obsolescência das
estruturas de suporte da navegabilidade (cais em pré-ruína e escassos, eclusas obsoletas, sinalização insuficiente, ...).
Urge refletir seriamente sobre o modelo de negócio subjacente à gestão da via navegável; urge
rever o regime de taxas criado numa fase insipiente da vida do projeto e com o propósito de estimular
o aparecimento de operadores; urge revisitar planos criados sob a miragem de operações comerciais
extintas e inviáveis; urge criar mecanismos de gestão e controle dos fluxos de utilizadores e em harmonia com o ambiente urbano.
Que tudo seja feito defendendo o interesse público regulando e promovendo as atividades privadas que revelem méritos próprios, como felizmente creio que é o caso da maioria das operações
existentes.
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A OfERTA fORMATIvA DAS
INSTITUIçõES DE ENSINO SUpERIOR
DE ENGENHARIA

obseRvatóRio
Do engenheiRo

vítor Correia
Coordenador Executivo do
Observatório do Engenheiro

alexandra marques
mafalda alves
anabela silva

Tal como havíamos anunciado no artigo anterior desta feita iremos abordar, a oferta formativa de Instituições de Ensino Superior de Engenharia em Portugal, da perspectiva apenas da quantidade de
diplomados que concluem os seus cursos em cada ano lectivo. Faremos uma abordagem mais detalhada percorrendo as diferentes especialidades que constituem a Ordem dos Engenheiros, servindonos dessa estruturação para a análise.
De alertar ainda, para que a nossa abordagem incide sempre sobre o ano em que se dá a conclusão
do curso superior e não sobre o seu início, ou seja, no ano em que efetivamente ocorrem diplomados
com determinada formação académica. A análise incide sobre estatísticas nacionais, e não apenas
estatísticas da Região Norte.

intRoDuçÃo
O ensino superior de Engenharia tem no
período em análise uma taxa de crescimento acumulada de 485%, passando de 2806 diplomados
para 13618. O ano em que maior número de
diplomados concluiu o seu curso superior, foi
2007/08 com 16663 diplomados.
se tomarmos como base o início do período
em análise, ou seja o ano lectivo de 1995/96, a
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especialidade que mais cresceu foi engenharia
do ambiente. Nesse ano contou 95 diplomados,
passando para 805 em 2010/11, ou seja um
crescimento de 844%. No entanto, o seu ponto
máximo foi o ano lectivo de 2007/08 em que se
diplomaram 909 engenheiros.
A segunda especialidade com maior crescimento foi Informática, ainda que com um início
de período menos vigoroso, passou de 270 diplomados para 2091, ou seja uma taxa de cresci-
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mento de 774%. O seu ponto mais elevado foi
2007/08, onde se diplomaram 2944 engenheiros,
ou seja, uma taxa de crescimento de 937%.
A terceira especialidade que consistentemente mais cresceu foi Engenharia Civil. Com
422 diplomados em 1995/96, atinge o pico em
2007/2008 com 3885 (921%) e recrudesce para
2534 em 2010/11 ( 600%).
A especialidade de Engenharia Química e Biológica, tem um comportamento diferenciado, já
que parte de 237 diplomados em 1995/96, vai
crescendo consolidadamente até 2006/07 com
1311 (553%), recrudesce até 2009/10, mas em
2010/11 atinge o valor de diplomados mais elevado de sempre: 1758, ou seja, uma taxa de crescimento de 733%.
A especialidade de Engenharia de Materiais,
representa um conjunto de diplomados reduzido,
mas apresenta também uma taxa de crescimento
significativa. Assim de 42 diplomados no início do
período, em 2010/11 concluem os respetivos cursos 211 pessoas, o que representa o valor mais
elevado no período e uma taxa de crescimento de
502%.
Também Engenharia Naval tem um comportamento semelhante. Em 1995/96 concluíram a sua
formação 8 diplomados, mas em 2010/11 foram 38,
o que significa um crescimento de 475%. O pico de
saída diplomados foi 2009/10 com 47 (588%).
Engenharia Electrotécnica mantém uma taxa
de crescimento no período de 438%, com um
total de
Diplomados

pico em 2007/8 em que diplomaram 3314 indivíduos (524%). De realçar que esta especialidade era a segunda mais representativa em
número de diplomados em 1995/96, com 633
indivíduos. No ano final do período diplomaram-se 2771 pessoas (crescimento de 438%).
engenharia mecânica era a especialidade
que maior número de diplomados gerava no ano
inicial: 659. No ano de 2010/11 concluíram o
seu curso 2604 pessoas, ou seja uma taxa de
crescimento de 395%. O pico de diplomados
regista-se em 2007/08 com 2944, ou seja uma
taxa de crescimento de 447%.
Engenharia Geográfica, era a segunda especialidade mais pequena no primeiro ano da nossa
análise, com apenas 27 diplomados. Apesar de
ter decrescido num período inicial, em 2010/11
apresenta uma taxa de crescimento de 348%.
Engenharia Geológica e de Minas é uma
especialidade onde se verifica maior estabilidade.
Numa primeira fase, acontece inclusive uma
redução do número de diplomados relativamente ao período de referência – 81% logo em
1996/97 – , seguindo-se um período de ligeiro
crescimento até um máximo de 274% em
2003/2004, com uma redução subsequente
mas com uma taxa de 249% em 2010/11.
Engenharia Agronómica é uma das especialidades com menor taxa de crescimento no final
do período: apenas 168%. Após um crescimento consistente até 2004/05, atingindo o

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

Engenharia Agronómica

302

337

311

477

Engenharia Civil

422

525

546

985

42

75

84

141

105

Engenharia do Ambiente

95

110

194

250

316

420

512

628

689

769

671

853

909

626

613

802

Engenharia Electrotécnica

633

706

715

971

1120

1212

1385

1629

1603

1666

1639

3090

3314

2607

2457

2771

58

75

73

88

133

110

221

232

250

214

176

152

237

116

87

96

Engenharia de Materiais

Engenharia florestal

1999/
/2000

tabela 1 (em baixo)
Total de Diplomados em Cursos de Engenharia
por Especialidade e Ano Lectivo

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

503

674

1012

1130

1125

1266

1071

1195

1506

989

625

507

1134

1255

1643

1788

2057

2100

2229

3118

3885

3058

2664

2534

153

150

191

178

140

102

190

158

147

137

211

Engenharia Geográfica

27

26

25

16

21

47

36

41

51

23

44

64

54

48

51

94

Engenharia Geológica e de Minas

53

43

44

71

68

82

86

102

103

101

87

133

145

124

94

132

Engenharia Informática

270

314

300

386

591

663

906

943

1042

1194

1327

2651

2529

2012

1977

2091

Engenharia Mecânica

659

820

808

1090

1169

1173

1325

1334

1378

1545

1267

2506

2944

2420

2126

2604

8

6

14

16

13

11

12

21

8

5

9

18

18

31

47

38

237

330

276

341

433

517

710

687

689

863

749

1311

964

889

795

1738

2806

3367

3390

4832

5606

6317

7998

8726

9173

9886

9371

Engenharia Naval
Engenharia Química e Biológica
total

15281 16663 13067 11673 13618
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número de 1266 diplomados, ou seja um crescimento de 419%, inicia um declínio apenas interrompido no ano de 2007/08 com 1506 diplomados até 2010/11 com apenas 507 diplomados.
engenharia florestal tem a menor taxa de
crescimento de todas as especialidades: 166%.
O ponto máximo foi o ano de 2003/04 com 250
diplomados, ou seja um crescimento de 431%.
Depois verifica-se um declínio com o seu ponto mais
baixo em 2009/10, com apenas 51 diplomados.
Como se pode verificar no Gráfico 1, o crescimento do número de diplomados é consistente ao
longo de uma década, com as pequenas nuances
referidas por especialidade. Tal fica a dever-se à
democratização no acesso ao ensino superior registado na década de 90 do século passado. No
entanto, com o início da reforma resultante do processo de Bolonha assistimos a um período de instabilidade, com um crescimento exponencial entre
2006/07 e 2007/08 e uma queda subsequente até
2009/10, ou seja um ajuste à curva de crescimento
anterior. Algumas especialidades em 2010/11, não
apresentaram mais o fulgor anterior, como é o caso
de florestal e Agronómica, mas as restantes recuperaram para níveis de crescimento mais ou menos
idêntico ao de 2004/05.
Iremos de seguida analisar o mais sucintamente possível o que se passou nos diferentes

tipos de curso ao longo do período. Como já em
anteriores artigos referimos, com o processo de
Bolonha desapareceram algumas tipologias e
outras surgiram. Outras ainda asseguraram apenas o processo de transição, como é o caso do
Bacharelato + Licenciatura.
baChaRelato + liCenCiatuRa
Curso de três anos, comprovativo de uma formação científica, académica e cultural adequada
ao exercício de determinadas atividades profissionais, conducente ao grau de bacharel, transformado em Licenciatura na fase que antecede a
aplicação do processo de Bolonha. 1
Os primeiros diplomados referenciados nas
estatísticas, surgem no ano de 1996/97 e na especialidade de Engenharia do Ambiente. Também no
ano letivo seguinte se manterá essa condição.
Os últimos diplomados deste tipo de curso
acontecem no ano lectivo de 2010/11 e na especialidade de Engenharia Mecânica.
O maior número de diplomados ocorre no ano
de 2004/2005 com 5152 entrando em declínio
logo de seguida.
A especialidade que maior número de diplomados teve foi Engenharia Civil, seguindo-se-lhe Engenharia Electrotécnica e Engenharia Agronómica.

4500
Engenharia Agronómica

Número de Diplomados

4000

Engenharia Civil

3500

Engenharia de Materiais

3000

Engenharia do Ambiente

2500

Engenharia Electrotécnica

2000

Engenharia Florestal

1500

Engenharia Geográfica

1000

Engenharia Geológica e de Minas

500

Engenharia Informática

0

gráfico 1
Total de Diplomados em Cursos
de Engenharia por Especialidade
e Ano Letivo

Engenharia Naval

Ano Letivo

1
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Engenharia Mecânica

Engenheria Química e Biológica

Conceito explicitado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência no seu portal
http://www.dgeec.mec.pt/np4/EstatDiplomados/
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total de
Diplomados

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

Engenharia Agronómica

0

0

0

143

203

356

649

766

744

810

Engenharia Civil

0

0

0

294

483

519

777

896

1060

1176

Engenharia de Materiais

0

0

0

18

22

64

46

49

43

27

12

17

Engenharia do Ambiente

0

1

17

74

92

139

221

276

328

381

319

251

Engenharia Electrotécnica

0

0

0

255

380

550

632

774

772

898

732

588

Engenharia Florestal

0

0

0

0

44

26

141

143

129

126

121

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

0

20

19

28

26

35

43

42

Engenharia Informática

0

0

0

118

218

338

483

456

565

Engenharia Mecânica

0

0

0

259

354

430

458

514

544

Engenharia Naval

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

96

169

209

293

352

335

444

339

273

109

4

6

0

17 1277

1984

2659

3728

4261

4563

5152

4477

3696

1324

316

36

3

Engenharia Química e Biológica

0

0

total

0

1

2003/
/2004

Depois num segundo nível Engenharia Mecânica
e Engenharia Informática.
Engenharia Geográfica não teve nenhum
diplomado e Engenharia Naval apenas teve 2 no
ano letivo de 2001/02.
A maioria das especialidades a partir de
2009/10 já não tem diplomados.

rente de diploma, mas não de grau académico,
seguido de Doutoramento 2
Este tipo de curso apenas existe a partir do
ano letivo de 2010/11 e nas especializes de Engenharia Química e Biológica (19), Engenharia
Mecânica (14), Engenharia Informática (17) e
Engenharia Electrotécnica (13).

Diploma De especialização
+ Doutoramento

Diploma De especialização + mestraDo

Diploma de especialização, dirigida a detentores do grau de mestre ou equivalente, confe-

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

691

479

1114

1143

135

62

16

0

504

174

4

0

1

0

0

0

82

22

0

0

218

12

3

0

75

29

21

7

0

0

0

0

0

0

28

13

13

0

0

0

614

604

450

91

10

0

0

634

517

407

142

11

0

3

0

0

0

0

0

0

0

tabela 2 (em cima)
Total de Diplomados Bacharelato + Licenciatura

Diploma de Especialização, dirigida a detentores
do grau de licenciado ou equivalente, conferente de
diploma, mas não de grau académico, ou concluído

gráfico 2
Total de Diplomados Bacharelato + Licenciatura

2

Conceito explicitado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência no seu portal
http://www.dgeec.mec.pt/np4/EstatDiplomados/
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curso que comprova nível aprofundado de
conhecimento numa área científica restrita e
capacidade científica para a prática de investigação, e que conduz ao grau de mestre (Curso
de mestrado com organização anterior ao
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março (processo de Bolonha)).3
Este tipo de curso só aparece estatisticamente também a partir de 2010/11 e nas especialidades de Engenharia Informática (151),
Engenharia Química e Biológica (126), Engenharia Electrotécnica (110), Engenharia Mecânica
(74), Engenharia Geográfica (24), Engenharia
Geológica e de Minas (18), e Engenharia florestal (3).
DoutoRamento

processo conducente ao grau de doutor
numa instituição de ensino superior universitário
no âmbito de um ramo de conhecimento ou de
especialidade, contemplando a elaboração de
uma tese original e especialmente elaborada
para este fim, adequada à natureza do ramo de
conhecimento ou da especialidade, bem como
a eventual realização de unidades curriculares
dirigidas à formação para a investigação, sempre

tabela 3 (em baixo)
Total de Diplomados de Doutoramento
total de
Diplomados

que as respetivas normas regulamentares o prevejam. Curso de doutoramento com organização
anterior ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março.4
Não existem diplomados em nenhuma especialidade no ano de 1995/96. A partir do ano
seguinte o número de doutorados cresce consolidadamente até 2004/05, ano onde concluem
206 diplomados. No ano seguinte, há uma quebra logo recuperada em 2007/08 para atingir o
nível mais elevado do período em 2007/08. De
seguida entra em declínio para níveis próximos
do início do milénio.
Em termos acumulados as especialidades
que apresentam maior número de diplomados
são Engenharia Electrotécnica (492), Engenharia
Mecânica (477), Engenharia Química e Biológica (424) e Engenharia Civil (345).
Engenharia Naval (19) e Engenharia Geográfica (17) são as especialidades com menor
número de doutorados no período.
As especialidades de Engenharia de Materiais, Engenharia do Ambiente, Engenharia florestal e Engenharia Geológica e de Minas, ainda
que em cada ano com reduzido número de
diplomados, têm suportado a oferta desta tipologia de curso.

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

Engenharia Agronómica

0

10

11

15

13

21

18

17

11

13

17

Engenharia Civil

0

16

9

11

14

15

19

14

21

19

22

Engenharia de Materiais

0

0

0

2

0

3

5

2

7

9

Engenharia do Ambiente

0

0

1

0

0

2

3

5

5

5

Engenharia Electrotécnica

0

12

24

35

29

32

32

45

39

Engenharia florestal

0

0

6

2

8

5

5

4

Engenharia Geográfica

0

0

0

1

2

1

1

1

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

3

8

3

2

3

Engenharia Informática

0

2

2

4

11

12

Engenharia Mecânica

0

6

19

16

25

22

Engenharia Naval

0

0

1

0

0

1

2010/
/2011

13

7

16

10

5

33

37

34

28

53

5

5

4

6

3

7

3

7

8

9

4

11

35

32

33

48

50

31

15

3

5

3

2

6

3

4

3

0

2

3

4

2

0

0

0

5

3

5

1

1

1

1

1

0

13

13

13

29

25

25

35

19

15

4

29

38

46

47

32

52

57

44

25

19

2

0

0

1

1

3

4

4

2

0

Engenharia Química e Biológica

0

8

24

14

17

16

26

29

25

36

42

39

54

44

33

17

total

0

54

100

108

122

132

156

173

173

206

186

217

263

230

156

134

3
4

46
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pRofissional

60

Número de Diplomados

Engenharia Agronómica
50

Engenharia Civil

40

Engenharia de Materiais

30

Engenharia do Ambiente
Engenharia Electrotécnica

20

Engenharia Florestal

10

Engenharia Geográfica
0

Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática

DoutoRamento 3.º CiClo

com um individuo em cada uma delas. Em quatro
anos o número de diplomados passa para 302.
À excepção de Engenharia Naval, todas as
especialidades tiveram diplomados no período. As
especialidades que se destacam pelo número são
Engenharia Química e Biológica (90), Engenharia
Electrotécnica (87), Engenharia Mecânica (70) e
Engenharia Informática (45).
A especialidade que mais cresceu foi Engenharia Química e Biológica passando de 1 diplomado em 2007/08 para 89 em 2010/11. Seguiram-se Engenharia Electrotécnica e Engenharia
Mecânica.

Curso ministrado por instituições de ensino
superior universitário conducente ao grau de doutor no âmbito de um ramo de conhecimento ou
de especialidade, organizado de acordo com o
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março (processo de Bolonha).5
A oferta desta tipologia inicia-se com o processo
de Bolonha e os primeiros diplomados surgem em
2007/08 nas Especialidades de Engenharia Electrotécnica, Engenharia florestal, Engenharia Mecânica e Engenharia Química e Biológica, apenas
total de
Diplomados

5

gráfico 3
Total de Diplomados de Doutoramento

Engenharia Mecânica

Ano Letivo

tabela 4 (em baixo)
Total de Diplomados de Doutoramento 3.º Ciclo

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

Engenharia Agronómica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

Engenharia Civil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

25

Engenharia de Materiais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

Engenharia do Ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

4

Engenharia Electrotécnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

17

68

Engenharia florestal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

7

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Engenharia Informática

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

36

Engenharia Mecânica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

9

59

Engenharia Naval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Química e Biológica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

89

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

12

52

302
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pRofissional

Número de Diplomados
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70
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60

Engenharia do Ambiente

50
40

Engenharia Electrotécnica

30
20

Engenharia Florestal

10

Engenharia Geográfica

0

Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática

gráfico 4
Total de Diplomados de Doutoramento 3.º Ciclo

Engenharia Mecânica

Ano Letivo
liCenCiatuRa

Curso ministrado por uma instituição de
ensino superior, conducente ao grau de licenciado e comprovativo de uma formação científica, técnica e cultural que permite o aprofundamento de conhecimentos numa determinada
área do saber e um adequado desempenho profissional. Curso de licenciatura com organização
anterior ao Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março .6
O curso de Licenciatura pré-Bolonha era a
tipologia que mais diplomados gerava. O número

tabela 5 (em baixo)
Total de Diplomados de Licenciatura
total de
Diplomados

total cresceu constantemente até 2005/06, altura
em que com a entrada em vigor do processo de
Bolonha caíram abruptamente. Em 2010/11 apenas se registam residualmente diplomados nas
especialidades de Engenharia Agronómica (17),
Engenharia Civil (5), Engenharia do Ambiente (2)
e Engenharia Química e Biológica (2).
Engenharia do Ambiente foi até 2004/2005 a
especialidade que mais cresceu, passando de 95
em 1995/96 a 373 diplomados, ou seja uma taxa
de crescimento de 393%. Engenharia Civil com
396 diplomados em 1995/96 e 1006 em
2005/2006, ou seja uma taxa de crescimento de

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

Engenharia Agronómica

298

323

300

316

285

297

342

339

362

Engenharia Civil

396

473

495

623

582

675

792

821

925

25

33

35

29

33

33

45

33

Engenharia de Materiais

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

441

363

288

156

834

1006

782

436

24

18

11

0

1

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

94

0

17

269

15

5

0

0

0

Engenharia do Ambiente

95

91

161

173

217

266

280

329

339

373

340

233

109

10

2

2

Engenharia Electrotécnica

510

579

585

614

655

563

654

751

709

649

795

539

119

12

0

0

55

72

65

82

80

78

73

83

114

81

49

28

16

7

0

0

Engenharia florestal
Engenharia Geográfica

27

26

25

15

19

42

34

40

51

21

41

31

3

0

0

0

Engenharia Geológica e de Minas

49

43

41

43

46

50

53

57

55

47

54

68

31

11

0

0

Engenharia Informática

251

277

281

240

339

275

385

423

415

498

533

506

232

30

4

0

Engenharia Mecânica

610

760

750

771

732

669

796

737

732

805

640

571

167

24

1

0

8

6

13

16

13

10

8

21

8

4

7

5

0

0

0

0

189

310

237

203

229

249

358

291

315

357

347

249

36

10

0

2

2513

2993

2988

3125

3230

3207

3820

3925

4049

4128

4186

3300

1306

467

22

26

Engenharia Naval
Engenharia Química e Biológica
total

6
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pRofissional
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Ano Letivo
254% foi a segunda taxa de crescimento mais
representativa. Seguindo-se Engenharia Informática com 212%.

liCenCiatuRa 1º CiClo

Curso de licenciatura organizado de acordo
com o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de Março,
conducente ao grau académico de licenciado.8
A primeira referência a esta tipologia surge no
ano de 1995/96 com 27 diplomados na Especialidade de Engenharia Química e Biológica. Assumimos esta referência com alguma reserva, já
que é questionável atendendo a que o processo
de Bolonha ainda não se tinha iniciado em portugal, contudo é esta a informação estatística que

espeCializaçÃo pós-liCenCiatuRa

Especialização, dirigida a detentores do grau
de licenciado ou equivalente, conferente de
diploma, mas não de grau académico.7
Apenas a especialidade de Engenharia Electrotécnica apresentou 4 diplomados no ano lectivo de
2010/11.
total de
Diplomados

7

8

gráfico 5
Total de Diplomados de Licenciatura

tabela 6 (em cima)
Total de Diplomados de Licenciatura 1.º Ciclo

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

Engenharia Agronómica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

404

1208

814

597

480

Engenharia Civil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

990

2269

1907

1674

1674

Engenharia de Materiais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113

71

72

70

56

Engenharia do Ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

303

536

368

392

456

Engenharia Electrotécnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1710

2199

1731

1511

1023

Engenharia florestal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

170

70

54

54

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

30

29

33

51

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

64

80

50

54

Engenharia Informática

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1374

1718

1378

1348

1205

Engenharia Mecânica

0

0

0

0

0

0

0

1

8

7

16

1314

1983

1585

1414

827

Engenharia Naval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

6

14

19

0

Engenharia Química e Biológica

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624

474

541

516

371

total

27

0

0

0

0

0

0

1

8

7

16

6959 10728

8589

7678

6251
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pRofissional
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Ano Letivo

gráfico 6 (em baixo)
Total de Diplomados de Licenciatura 1.º Ciclo

dispomos. volta a existir referência a esta tipologia
de curso em 2002/3 na especialidade de Engenharia Mecânica.
Apenas em 2006/07 aparecem os primeiros
diplomados nas outras especialidades, inclusive
em Engenharia Química e Biológica. Neste ano a
especialidade que maior número de diplomados
regista é Engenharia Electrotécnica (1710),
Engenharia Informática (1374), Engenharia
Mecânica (1314) e Engenharia Civil (990). No
ano seguinte Engenharia Civil dispara e mais que
duplica o número de diplomados. Todas especialidades aumentam o número de diplomados à
excepção de Engenharia de Materiais, Engenharia Naval e Engenharia Química e Biológica.
A partir de 2009/10 todas as especialidades
entraram em declínio, à excepção de Engenharia
Naval e Engenharia Geográfica, tendo neste caso
aumentado o número de diplomados.
No conjunto de todas a especialidades o
número máximo de diplomados foi atingido em
2007/08 com 10728.
mestRaDo

Curso que comprova nível aprofundado de
conhecimento numa área científica restrita e
capacidade científica para a prática de investigação, e que conduz ao grau de mestre. Curso de

9

50
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Engenharia Mecânica

mestrado com organização anterior ao DecretoLei n.º 74/2006, de 24 de Março. 9
O maior número de diplomados nesta tipologia
concluiu a sua formação académica na especialidade de Engenharia Electrotécnica em 1995/96
(123). Curiosamente, o segundo maior número
acontece já com o processo de Bolonha plenamente implantado em 2007/08, em Engenharia
Civil (102). O mesmo se passa a Engenharia Informática (65).
A especialidade que maior número de diplomados formou no período foi Engenharia Electrotécnica com 1101, seguiu-se Engenharia Civil
com 850 e Engenharia Mecânica com 638.
As especialidades que menos diplomados formaram foram Engenharia Naval (6), Engenharia
Geográfica (13) e Engenharia Geológica e de Minas
(32), muito próximo com Engenharia florestal (39).
Algumas especialidades deixaram de ter diplomados nesta tipologia em 2008/09, como é o
caso Engenharia Agronómica e outras em
2009/10 Engenharia Geológica e de Minas e
Engenharia Naval.
A especialidade que mais decaiu foi Engenharia Electrotécnica. Aquela que apesar de tudo e
até à entrada em função da Reforma de Bolonha,
manteve sempre crescimento, foi Engenharia Civil
ainda que Engenharia Informática tenha tido também o mesmo comportamento.
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pRofissional

total de
Diplomados

1995/
/1996

Engenharia Agronómica
Engenharia Civil
Engenharia de Materiais
Engenharia do Ambiente

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

4

4

0

3

2

0

3

8

8

2

0

11

0

0

0

0

26

36

42

57

55

46

55

57

51

71

87

82

102

73

5

5

8

4

7

16

2

3

8

3

5

8

15

5

9

0

0

1

0

18

15

3

7

13

8

18

17

10

9

11

14

8

0

1

123

115

106

67

56

67

67

59

83

81

74

63

87

36

9

8

Engenharia florestal

3

3

2

4

1

1

2

2

4

2

3

3

5

2

2

0

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

4

1

0

0

0

0

4

3

0

1

0

Engenharia Geológica e de Minas

4

0

0

0

0

2

4

5

2

7

4

2

0

2

0

0

Engenharia Informática

16

32

17

23

23

38

25

51

49

53

63

50

65

40

6

0

Engenharia Mecânica

49

54

39

44

58

52

42

44

48

52

62

23

47

16

6

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

2

0

0

Engenharia Electrotécnica

Engenharia Naval
Engenharia Química e Biológica
total

21

12

15

28

18

43

33

15

14

26

21

26

27

7

2

0

254

278

243

245

222

269

248

262

281

312

339

280

362

186

31

17

Número de Diplomados

140
Engenharia Agronómica

120

tabela 7 (em cima)
Total de Diplomados de Mestrado

Engenharia Civil

100

Engenharia de Materiais

80

Engenharia do Ambiente

60

Engenharia Electrotécnica

40

Engenharia Florestal

20

Engenharia Geográfica

0

Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática

Ano Letivo
mestRaDo De 2.º CiClo

Curso que comprova o nível aprofundado de
conhecimento numa área científica restrita e capacidade científica para a prática de investigação, conducente ao grau académico de mestre, organizado
de acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março e ministrado numa instituição de ensino
superior universitário ou politécnica.10
O Mestrado de 2.º Ciclo aparece referenciado
nas estatísticas nos anos de 1995/96, 1996/97 e
1998/99 na especialidade de Engenharia Informática de forma pouco representativa. Só no ano

10

Engenharia Mecânica

gráfico 7 (ao lado)
Total de Diplomados de Mestrado

de 2005/06 existe já um conjunto de diplomados
relevante (102).
Ainda em 2004/05 na especialidade de Engenharia Electrotécnica surgem os primeiros diplomados (3), que irão crescer sempre até 2010/11
(339).
Na maioria das especialidades surgem diplomados em 2006/07, à excepção de Engenharia
Agronómica ( só em 2008/09), Engenharia florestal, Engenharia Geográfica, Engenharia Naval
e Engenharia Química e Biológica (só em 2010/11).
O maior número de diplomados acontece em
Engenharia Informática (1960), também com a
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total de
Diplomados

1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

Engenharia Agronómica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

5

Engenharia Civil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

72

130

335

197

Engenharia de Materiais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

30

30

24

42

Engenharia do Ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

74

78

60

63

Engenharia Electrotécnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

23

71

119

226

339

Engenharia florestal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

11

20

29

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

19

15

15

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

36

30

43

57

Engenharia Informática

3

3

0

1

0

0

0

0

0

0

102

246

252

427

485

441

Engenharia Mecânica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

123

212

176

248

Engenharia Naval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1

10

15

Engenharia Química e Biológica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

175

total

3

3

0

1

0

0

0

0

0

3

108

354

689

1058

1395

1626

tabela 8 (em cima)
Total de Diplomados de Mestrado de 2.º Ciclo

600

Número de Diplomados

Engenharia Agronómica
500

Engenharia Civil

400

Engenharia de Materiais

300

Engenharia do Ambiente

200

Engenharia Electrotécnica
Engenharia Florestal

100

Engenharia Geográfica
0

Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática

gráfico 8
Total de Diplomados de Mestrado de 2.º Ciclo

Ano Letivo
maior taxa de crescimento, passando de 102 em
2005/06 para 441 em 2009/10.
Também a Engenharia Electrotécnica existe
uma taxa de crescimento muito elevada, passando de 3 em 2004/05 para 339 em 2010/11.
Ainda em Engenharia Civil ocorre passar de 6
diplomados em 2006/07 para 197 em 2010/11.
CiClo De estuDos integRaDo
em mestRaDo integRaDo

O Ciclo de Estudos Integrado conducente ao
grau de mestre (Mestrado Integrado, com 300

11
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Engenharia Mecânica

ECTS), confere o grau de licenciado aos estudantes que tenham realizado 180 créditos correspondentes aos primeiros seis semestres curriculares
do curso (Decreto-Lei nº74/2006, de 24 de
março). 11
Estatisticamente, também esta tipologia só
aparece no ano letivo de 2010/11 e nas especialidades de Engenharia Mecânica (765), Engenharia Electrotécnica (612), Engenharia Química
e Biológica (525), Engenharia Informática (121),
Engenharia de Materiais (40) e Engenharia
Naval (10).

Conceito explicitado pela Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência no seu portal
http://www.dgeec.mec.pt/np4/EstatDiplomados/
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1995/
/1996

1996/
/1997

1997/
/1998

1998/
/1999

1999/
/2000

2000/
/2001

2001/
/2002

2002/
/2003

2003/
/2004

2004/
/2005

2005/
/2006

2006/
/2007

2007/
/2008

2008/
/2009

2009/
/2010

2010/
/2011

Engenharia Agronómica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Civil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82

465

471

593

576

Engenharia de Materiais

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

37

38

39

58

Engenharia do Ambiente

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

86

128

149

264

Engenharia Electrotécnica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

134

571

646

660

579

Engenharia florestal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Geográfica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Geológica e de Minas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Engenharia Informática

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

105

113

116

Engenharia Mecânica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

124

424

527

495

593

Engenharia Naval

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

16

9

Engenharia Química e Biológica

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

263

283

238

414

total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

452

1982

2208

2303

2609

mestRaDo integRaDo

Ciclo de estudos integrado conducente ao
grau de mestre, ministrado no ensino superior
universitário, com 300 créditos e uma duração
normal compreendida entre 10 semestres curriculares de trabalho, nos casos em que, para o
acesso ao exercício de uma determinada actividade profissional essa duração seja fixada por
normas legais da União Europeia e resulte de
uma prática estável e consolidada na União Europeia. O acesso e ingresso rege-se pelas normas
aplicáveis ao acesso e ingresso no ciclo de estudos conducente ao grau de licenciado. É conferido o grau de licenciado aos que tenham realizado os 180 créditos correspondentes aos
primeiros seis semestres curriculares e deve
adoptar uma denominação que não se confunda
com a do grau de mestre. Curso organizado de
acordo com o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
Março.12
O Mestrado Integrado deverá sempre ser considerado como uma excepção à estrutura normal
resultante do processo de Bolonha. por esta
razão, em algumas especialidades não existem
diplomados. São o caso de engenharia agronómica, Engenharia Geográfica e Engenharia Geológica e de Minas.

Na especialidade de Engenharia Informática os
primeiros diplomados só surgiram em 2007/08 e em
Engenharia Naval em 2008/09.
As especialidades onde esta tipologia é mais
representativa são: Engenharia Electrotécnica (2590),
Engenharia Civil (2187), Engenharia Mecânica
(2163) e Engenharia Química e Biológica (1298).
As maiores taxas de crescimento registaram-se
em Engenharia Electrotécnica, Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Biológica e Engenharia do Ambiente.
Engenharia Informática depois de uma subida
relevante, estabilizou até ao fim do período.
No último ano do período todas especialidades
que dispunham desta oferta formativa apresentavam
taxa de crescimento positiva, à excepção de Engenharia Electrotécnica e Engenharia Civil.

tabela 11 (em cima)
Total de Diplomados de Mestrado Integrado

gráfico 11 (em baixo)
Total de Diplomados de Mestrado Integrado

700

Número de Diplomados

total de
Diplomados

Engenharia Agronómica

600

Engenharia Civil

500

Engenharia de Materiais

400

Engenharia do Ambiente

300

Engenharia Electrotécnica

200

Engenharia Florestal

100

Engenharia Geográfica

0

Engenharia Geológica e de Minas
Engenharia Informática

12

idem

Ano Letivo

Engenharia Mecânica
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CAMINHO DE fERRO E LOGÍSTICA
AO SERvIçO DA MODERNIZAçÃO
DO pAÍS

a ConstRuçÃo Da baRRagem
De piCote

pedro mêda
Tesoureiro do
Conselho Diretivo
da Região Norte
da Ordem dos Engenheiros

intRoDuçÃo
O plano Nacional de Electrificação, promulgado pela Lei n.º 2002 de Dezembro de 1944,
definiu estratégias e estabeleceu as linhas gerais
para a produção, transporte e distribuição da
energia elétrica em portugal. O documento consagrava que a execução deste empreendimento
seria em grande parte da responsabilidade do
Estado, assumindo-se também a preferência
pelas fontes hídricas para a produção da electricidade. A sua efetivação envolvia um ambicioso
projeto de construção de diferentes infraestrutu-
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ras, instalações e equipamentos que, dada a sua
dimensão, implicavam a construção e reforço de
vias de acesso e edificações existentes, bem
como o planeamento de operações logísticas de
grande relevo e complexidade para a época.
A justificação do investimento alicerçava-se
sobre quatro grandes interesses estratégicos:
– A reorganização e fomento industrial;
– A electrificação das linhas de caminho de ferro;
– A rega e outras aplicações de interesse agrícola;
– O consumo na iluminação e gastos domésticos e usos industriais não previstos nas alíneas anteriores.
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A eletrificação dos caminhos de ferro tinha
como objetivo promover a modernização e a eficiência das deslocações ferroviárias, permitindo
a diminuição da dependência da tracção a vapor
e da importação dos combustíveis que possibilitavam o seu funcionamento, designadamente o
carvão. Com efeito, a eletrificação (inicialmente
nas linhas de Sintra e do Norte) conduziu ao
abate de um número considerável de locomotivas
a vapor, não esquecendo também o contributo
devido à adoção da tracção a diesel. Não obstante, em muitas situações seria efetivamente a
força da tracção a vapor, e designadamente das
locomotivas de caminho de ferro, a dar um contributo essencial para a materialização de muitas
das obras que, ironicamente viriam a ditar a sua
extinção.
A construção da barragem de picote constitui
um desses exemplos, sendo interessante destacar não só alguns dos aspectos da sua construção, mas essencialmente o papel das infraestruturas terrestres, designadamente o caminho de
ferro e a tracção a vapor, bem como a complexidade da operação logística de transporte de
alguns materiais.
a baRRagem De piCote
A barragem de picote foi o primeiro escalão a
ser construído no rio Douro, tendo entrado em funcionamento em 1958. Encontra-se inserido no Centro de produção Douro que inclui também os aproveitamentos de Miranda (1960), Bemposta (1964),
pocinho (1983), valeira (1976), Régua (1973), Carrapatelo (1971) e Crestuma-Lever (1986).
Este empreendimento fica localizado na parte
transfronteiriça do rio, junto da povoação de
picote e relativamente próximo de Sendim, numa
zona onde o vale e margens se encontram encaixados de forma abrupta. Utiliza o desnível de
cerca de 69 metros, existente entre o seu nível
normal de retenção, situado à cota 471 e o nível
de retenção de Bemposta (à data com localização
projetada a montante). A albufeira foi concebida
para ter uma capacidade de 63 milhões de
metros cúbicos, estendendo-se por cerca de 21
quilómetros. O paramento é em betão, com diferentes dosagens de cimento conforme apresentado na imagem 1 e tem formato de abóbada

simétrica de dupla curvatura. Além do paramento
da barragem, o empreendimento é também constituído pelos seguintes elementos: descarregador
de cheias, central subterrânea, subestação, edifícios de comando e de descarga. para apoio à
execução da obra, que se iniciou em 1953, foram
construídos diversos edifícios e equipamentos
para uso residencial e atividades do pessoal afeto
à construção. O Bairro do Barrocal foi edificado
seguindo as tendências da arquitetura moderna,
sendo hoje um dos expoentes maiores dessa corrente. face ao seu progressivo abandono, esta
“Cidade Ideal” procura formas de se revitalizar e
de ser classificada como património da arquitetura moderna. No que diz respeito às principais
tarefas a desenvolver durante a construção, apresentam-se de seguida as principais fases e datas
de fim das atividades:
Construção da estrada de acesso
Outubro 1953
■ Início das escavações da central
Maio 1955
■ Estaleiro da barragem a seco
Outubro 1955
■ Início da colocação do betão na barragem
Agosto 1956
■ Conclusão das escavações na central
Outubro 1956
■ Início da montagem do 1.º grupo gerador
Janeiro 1957
■ Conclusão da colocação do betão na barragem e descarregador de cheias
Novembro 1957
■ Entrada em exploração do 1º grupo geradorJaneiro 1958
■ Entrada em exploração do 2º grupo geradorJunho 1958
■ Entrada em exploração do 3º grupo geradorNovembro 1958
■

O custo total da obra rondou os 670 mil contos.
o tRanspoRte De Cimento
A construção dos elementos em betão necessitava de grandes quantidades de cimento, material que não existia nas proximidades do local de
construção. A Hidro-Eléctrica do Douro estabeleceu um contrato com a Empresa de Cimentos de
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Leiria, detentora da marca registada de cimento
LIZ localizada em Maceira, para o fornecimento
das mais de 65000 toneladas necessárias. para
realizar o transporte, numa distância de cerca de
500 km, foi assinado um contrato com a Companhia dos Caminhos de ferro portugueses - Cp. Este
estabelecia uma operação de transporte através da
circulação de comboios de via larga (bitola ibérica
1,668 m) desde a fábrica, servida pelo ramal da
fábrica Maceira-Martingança, e desta estação da
linha do Oeste até à estação do pocinho, situada
ao quilómetro 171,5 da linha do Douro, transitando
as circulações pela linha do Norte entre Alfarelos
e porto – Campanhã. Na referida estação, interface
com a linha do Sabor (bitola métrica 1,000 m),
processava-se o transbordo da via larga para a via
estreita. Daí o comboio prosseguia até à estação
de Sendim (localizada ao quilómetro 94) onde era
efetuado novo transbordo, desta vez para camiões
que se encarregavam do transporte até aos silos
de armazenamento na obra, numa distância de
cerca de 15 quilómetros.
Nesta operação foi necessário ter em consideração os volumes de cimento a disponibilizar diariamente, que em momentos de pico de construção a quantidade não podia ser inferior a 200
toneladas, a forma de transporte, os métodos de
transbordo, o tempo gasto nos diferentes trajetos
e nos transbordos, a capacidade máxima de carga
das locomotivas e camiões em cada troço, carga
máxima dos vagões, bem como as restrições do
traçado, nomeadamente em algumas pontes com
limitações de peso por eixo e peso por metro.
face a estes requisitos, foram construídos 128
contentores metálicos com capacidade para
transportar quatro (48 unidades) e cinco (80 unidades) toneladas de cimento, dotados de fixações
que permitiam o transbordo com recurso a pórti-
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cos metálicos que foram montados nas estações
do pocinho e de Sendim. A instalação destes pórticos exigiu a realização de obras de adaptação
consideráveis nas estações. Eram acionados por
grupos electrogéneos que permitiam a efetivação
do transbordo a uma média de dois minutos por
contentor, movimentando-se ao longo das composições e transversalmente entre elas. foram
também adaptados cerca de 50 vagões de via
larga e 25 de via estreita, configurando duas composições cuja circulação se efectuou em regime
de “navettes”. O transporte iniciou-se em Julho
de 1956, tendo terminado pouco menos de um
ano e meio depois. O quadro seguinte permite
visualizar as quantidades de cimento transportadas numa base mensal.
ano
1956

1957

mês

quantidades de cimento (t)
mensais
acumuladas

Julho

1084

1084

Agosto

2518

3602

Setembro

2169

5771

Outubro

2622

8393

Novembro

6152

14545

Dezembro

4634

19179

Janeiro

4823

24002

fevereiro

4591

28593

Março

5603

34196

Abril

4942

39138

Maio

4891

44029

Junho

5533

49562

Julho

4770

54332

Agosto

4947

59279

Setembro

4153

63414

Outubro

1816

65230

as Composições
Não é possível encontrar dados muito detalhados relativamente à orgânica das composições e ao
material utilizado. Aliás, face ao quadro anteriormente apresentado as variações no transporte mensal registadas poderão antever alterações significativas quer na formação das composições, quer na
sua frequência. Certo é que as circulações seriam
comboios bloco, ou seja integralmente dedicados
ao transporte de cimento. Na época a maior parte
das composições era mista (passageiros e mercadorias) e nos casos de serem apenas de mercadorias, estas eram genericamente variadas. Do que foi
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possível consultar e face a alguma documentação
da época, o transporte na via estreita terá sido realizado com recurso a locomotivas da série 200. Estas
máquinas, fabricadas pela empresa Henschel &
Sohn em 1911, pertencem a uma série de 16 unidades e eram as mais potentes em toda a frota. Na
linha do Sabor, e na época de construção desta barragem, estavam autorizadas a rebocar cargas de
160 toneladas. Os vagões, de acordo com as imagens existentes, eram maioritariamente de eixos,
tendo capacidade para transportar 10 toneladas, ou
seja 2 contentores. No que diz respeito à via larga,
nas linhas do Oeste, Norte e Douro, existiam várias
restrições à circulação conforme descrito. Dado o
trajeto, era necessário proceder à troca de tripulação
e com isso à troca de locomotiva. É possível que esta
operação se realizasse em vila Nova de Gaia, dada
a sua localização sensivelmente a meia distância e
por ser na época um dos depósitos de locomotivas
mais importante.
Admitindo a possibilidade de utilização de locomotivas da mesma série ou de séries com características de peso e tracção idênticas desde a origem
até ao pocinho, seriam limitadas as séries de
máquinas (apenas quatro tipos) que poderiam
rebocar estes comboios. Esta operação logística
viria a repetir-se, embora não integralmente, na
construção de outras barragens, designadamente
ao longo do rio Douro. Uma imagem, provavelmente da construção da barragem da Régua ou
da valeira mostra uma locomotiva da série 221
ou 281 à frente de uma composição a transportar
os referidos contentores. Tomando estas séries
como exemplo, elas estavam respetivamente

autorizadas a rebocar cargas de 290/310 toneladas na linha do Oeste, 300/320 na linha do Norte
e 290/300 na linha do Douro. face aos dados é
possível que houvesse fracionamento das composições em algum destes troços ou em pontos
singulares, como pontes, em virtude das referidas
restrições. Os vagões seriam também de eixos e
com uma capacidade entre 15 e 20 toneladas.
Deste modo cada comboio de via larga dava origem a 2 comboios de via estreita.
nota final
Do exemplo apresentado, fica entre outros
aspetos a ironia de a tração a vapor ter sido parte
ativa na construção de infraestruturas que ditariam
o seu fim. fica presente também o grande contributo do caminho de ferro, seja pela capacidade de
chegar a locais onde ainda não existiam vias rodoviárias, seja pela sua capacidade de mobilização de
cargas elevadas. Nos dias de hoje existem outras
opções de transporte e em muitas situações oferecendo soluções muito competitivas. No entanto, o
modo ferroviário terá necessariamente um papel
preponderante, seja individualmente, seja numa
lógica multimodal, como o exemplo que hoje aqui
relembrámos.
Num momento em que continuam as discussões em torno da logística ferroviária além península ibérica, nomeadamente por causa das questões da bitola, este exemplo poderá ser interessante
para relembrar soluções passadas que, com um
caráter transitório, permitiram ultrapassar a curto
prazo algumas dificuldades.
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Ordem dos engenheiros “Em prol da electrificação do país partes I e II”;
Hidro-Eléctrica do Douro, S.A.R.L. – Aproveitamento Hidroeléctrico do Douro Internacional – Escalão de picote, porto
fevereiro de 1959;
Moderno escondido (ver dados do livro na sala do conselho diretivo);
Boletim da Cp, Outubro 1956;
Hidro-Eléctrica do Douro, S.A.R.L. – A Barragem de picote – Estudo, fabrico e controlo dos betões aplicados, 1958;
Companhia dos Caminhos de ferro portugueses – Divisão de Material - Tabela de cargas de locomotivas a vapor,
Oficinas Gráficas da Cp,Lisboa, 1954;
vídeo da construção da barragem de picote – Hidro-Eléctrica do Douro, S.A.R.L.;
Gazeta dos caminhos de ferro, vários números;
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Coordenação
António Vasconcelos

Troleicarros do Porto
REGIÃO NORTE

QUATRO DÉCADAS NA CIDADE

históRia bReve Da
engenhaRia Civil

tRoleiCaRRos Do poRto,
quatRo DéCaDas na CiDaDe

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

Recordar os troleicarros, em particular aqueles que serviram durante
quase quatro décadas (entre 1959
e 1997) a cidade do Porto e a sua
região, chegando a constituir uma
das maiores redes da Europa Ocidental.
Um indiscutível valor documental –
tanto em termos tecnológicos, como
do design dos veículos – e também
um belo documento que nos mostra
a cidade do Porto de há umas décadas atrás, através de um conjunto
notável de fotos, muitas das quais
propriedade de autores estrangeiros
que nos visitaram com o objetivo
expresso de recolherem imagens
daqueles veículos.
álvaro Costa, António vasconcelos
(coord.), Argemiro Walgode, Cristina
pimentel, Emídio Gardé, José Abreu
Teixeira, José Lopes Cordeiro

Adriano vasco Rodrigues
preço: 29,00 € (IvA Incluído)

preço: 25,00 € (IvA Incluído)
Membros: 22,5 € (IvA Incluído)

ponte maRia pia
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
JaneiRo
sessão de esclarecimento
atos de engenharia do ambiente
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO
sessão
Cidades inteligentes
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO

feveReiRo
visita
eta / etaR
BRAGA
visita à braval
BRAGA

maRço
05 E 06 DE MARçO
encontro das associações
profissionais de engenheiros Civis
de língua oficial portuguesa e
Castelhana
Cidade da praia
CABO-vERDE
sessão
obras portuárias e erosão da Costa
portuguesa
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO
sessão técnica
saneamento básico
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO
seminário
apresentação histórica sobre a
florestação em portugal
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO

foRmaçÃo

2015

visita à unicer
pORTO

abRil
visita técnica a empresa
alumínios navarra
BRAGA
visita ao laboratório de análises
instituto Dr. Ricardo Jorge
pORTO

maio
08 DE MAIO
Congresso internacional de
segurança e saúde do trabalho
2015
pORTO
21 E 22 DE MAIO
7.º encontro norte portugal-galiza
de engenharia Civil
engenharia legado e futuro
Casa das Artes
pORTO

JaneiRo

abRil

29 DE JANEIRO
“project management framework”
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO

06 DE ABRIL
ituR
fEUp
pORTO

feveReiRo
02 DE fEvEREIRO
iteD
fEUp
pORTO

maio
08 E 09 DE MAIO
ética e Deontologia profissional
BRAGANçA

24 DE fEvEREIRO
“pmp exam preparation”
Ordem dos Engenheiros
Sede Regional
pORTO
27 E 28 DE fEvEREIRO
ética e Deontologia profissional
BRAGA

29 DE MAIO
Jantar-debate
engenharia vs arquitectura
pORTO
inauguração
Restaurante da Região norte
pORTO
Jantar-Debate
Inovação e Segurança Alimentar
pORTO

setembRo
26 DE SETEMBRO
Dia Regional norte do engenheiro
ARCOS DE vALDEvEZ

novembRo
28 DE NOvEMBRO
Dia nacional do engenheiro
BRAGA
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