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engenharia
A valorização profissional enquanto estratégia de ação

BELMIRO DE AZEVEDO
“Sou racional e emocional, mas sou principalmente um risk taker”

GOLPES DE MESTRE
Da incubação ao sucesso empresarial

ESPÓLIO OERN
Uma herança de todos os tempos
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* POWERED BY ENGENHARIA

O mundo está rodeado de Engenharia. No edifício onde tomamos café,
na cadeira onde nos sentamos, no smartphone onde vemos os nossos
e-mails, nos carros que passam lá fora. A Engenharia contribui para
que cada dia seja mais apto, mais evoluído e mais confortável para a população
humana. Por isso, todos fazemos parte desta Ordem. Mas um Engenheiro,
faz mais. Faça parte da Ordem dos Engenheiros. Inscreva-se em www.oern.pt
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• EDITORIAL

A 6 de abril de 2010, no Porto, 
tomei posse como presidente do 
Conselho Diretivo da Região 
Norte da Ordem dos Engenheiros. 
Situação que se renovou a 2 de 
abril de 2013 para um igual 
mandato de três anos. Antes deste 
período que em breve termina, 
tive a oportunidade de cumprir 
seis anos como Secretário do 
Conselho Diretivo da Região 
Norte da Ordem dos Engenheiros 
(mandatos 2004-2017 e 
2007-2010); três anos como 
Delegado Distrital de Braga 
(mandato 2001-2004); e quatro 
anos como Delegado Adjunto da 
Delegação Distrital de Braga 
(comissão instaladora 1997-2001). 
São já vários os anos que venho 
dedicando à OE e que 
paulatinamente foram permitindo 
a sua transformação. Estes 
mandatos centraram-se na 
Profissão, desígnio primeiro de 
uma associação profissional digna 
desse nome. Nesta fase de 
rescaldo da soma dos dois 
mandatos, vale a pena revisitar os 
eixos estratégicos delineados, 
bem como a dimensão dos 
objetivos a que nos propusemos:
Quanto à Organização da 
Profissão e Qualificação 
Profissional
Afirmei, em 2010, que a OE não 
podia adiar mais aquilo que 

entendo ser o seu principal 
desígnio: a organização da 
profissão e a qualificação 
profissional. Defendi, desde logo, 
a estratificação da engenharia a 
dois níveis, o acompanhamento 
do desenvolvimento curricular do 
engenheiro ao longo da vida, a 
catalogação e definição de atos de 
engenharia próprios ou 
partilhados, a adequação das 
qualificações ao Processo de 
Bolonha e muitas outras questões 
de imperativa resolução, 
nomeadamente a hierarquização 
das competências dos 
engenheiros.

Foi nessas circunstâncias que foi 
assumido, desde 2011, que a OE se 
identifica como representante de 
todo o espectro da engenharia, 
seja reconhecendo profissionais 
com habilitação de primeiro ciclo 
seja reconhecendo profissionais 
de habilitação superior. Assim, 
entendo que a existência de duas 
associações profissionais só se 
manterá a prazo.
Neste sentido, a Região Norte da 
OE criou o Gabinete dos Assuntos 
Profissionais, potenciando a 
discussão e a intervenção em 
muitos dos diplomas que 
estiveram em discussão pública e 
dinamizando projetos específicos 
visando o desenvolvimento 

profissional do engenheiro. 
Destaco o PLATENG – Plataforma 
do Engenheiro; o PIPE2 – 
Integração do Engenheiro na Vida 
Ativa; o SIGOE – Sistema 
Integrado de Gestão da Ordem 
dos Engenheiros; o VALORIe – 
Valorização do Engenheiro ao 
Longo da Vida; o Barómetro da 
Engenharia – Inquérito trimestral 
de opinião a engenheiros (por 
amostragem); o Observatório do 
Engenheiro – com o objetivo de 
analisar o estado da engenharia; o 
PIE – Parque Interativo de 
Engenharia – através de protocolo 
com a FEUP – Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto, UM – Universidade do 
Minho, UTAD – Universidade de 
Trás os Montes e Alto Douro, AEP 
– Associação Empresarial de 
Portugal e AIMinho – Associação 
Industrial do Minho, está em 
desenvolvimento um projeto que 
visa atrair estudantes 
pré-universitários para cursos de 
engenharia.

O Conselho Diretivo da Região 
Norte da OE apoiou também a 
estruturação e definição dos atos 
de engenharia que, após anos de 
discussão, foram finalmente 
aprovados e publicados em 
Regulamento próprio. 

Fernando de Almeida Santos
Presidente da Ordem dos Engenheiros 
Região Norte

Pela valorização
da profissão

de engenheiro

Quanto ao Estatuto:
Também em 2010 afirmei que, na 
questão da revisão do Estatuto da 
OE, havia muito a fazer e que já 
muito deveria estar feito, 
nomeadamente ao nível dos 
princípios. Vinquei que, como 
base de acesso à OE, a palavra 
“licenciado” não podia, à luz das 
novas realidades inerentes ao 
“processo de Bolonha”, constituir 
um problema, mas sim uma 
grande oportunidade. Referi 
inclusivamente que esta era a 
“chave” para que a Engenharia 
pudesse finalmente “falar a uma 
só voz”. Já em 2013, por imposição 
governamental, foi exigido às 
Ordens Profissionais que 
ajustassem o seu Estatuto à 
exigência da Lei 2/2013 de 10 de 
Janeiro. Sem prejuízo da 
necessidade profunda da revisão 
interna do Estatuto que já 
vínhamos fazendo, promovemos 
uma alargada discussão regional 
sobre o tema, tendo garantido 
neste Estatuto a salvaguarda da 
matriz regional e colegial da OE.

O Estatuto é adequado e 
acerca-se das reais necessidades 
e desígnios que defendíamos no 
que concerne ao papel da OE. A 
principal garantia é a de que, para 
se exercer engenharia, é 
necessário ser-se engenheiro, 
título que, em Portugal, é 
conferido pela OE. Resolvida a 
questão do Estatuto, e olhando 
para o futuro, sentimos ainda a 
necessidade de um ajustamento 
alargado e mais aprofundado que 
permita a participação de todos 
os membros. A questão das 
competências dos engenheiros, 
do Curriculum Vitae Certificado 
do Engenheiro e mesmo da 
reorganização de colégios e 
especialidades devem ser uma 
prioridade no futuro.
Quanto ao atendimento e serviços 
aos membros:
O Sistema Integrado de Gestão da 
OE (SIGOE), nova base de dados 
da Ordem dos Engenheiros já em 
vigor, permite a desmaterialização 
do atendimento ao membro e foi 
um dos nossos principais 

desígnios. Também a certificação 
dos serviços através da ISO 9001 
era um desejo, no sentido de 
harmonizarmos a gestão interna e 
a melhoria contínua dos serviços. 
Atingimos este objetivo em 2012 e 
a Região Norte da OE continua a 
ser a única com este processo 
consolidado. Empenhámo-nos 
também na aproximação às 
delegações e na criação de 
diversos grupos de trabalho, 
destacando em particular o Grupo 
de Jovens Engenheiros.
Quanto às Ligações Institucionais:
Além de privilegiarmos o contacto 
com outras ordens profissionais, 
como já o temos vindo a fazer 
através do FORNOP – Fórum das 
Ordens Profissionais do Norte de 
Portugal, potenciámos a relação 
com todas as instituições de 
ensino superior credíveis, no 
norte do país. Fizemo-lo no 
sentido de fortalecer a profissão e 
perceber melhor as suas 
necessidades intrínsecas.

Conhecemos as diferenças entre 
as competências de cada um: cabe 
à escola atribuir a Habilitação 
Académica e à Ordem a 
Qualificação Profissional, sem 
esquecer que a primeira é sempre 
a base da segunda. Assinámos e 
assumimos protocolos 
institucionais com a FEUP, UM, 
UTAD, ISEP, IPVC, IPB, que 
permitem a divulgação e 
interação mútua. Por seu turno, e 
apesar das Relações 
Internacionais serem da 
competência da Direção Nacional, 
não deixámos de acarinhar as 
relações transfronteiriças já 
existentes com os nossos colegas 
da Galiza nem deixámos de apoiar 
o Gabinete das Relações 
Internacionais criado pela OE. A 
expressão internacional da OE foi 
evidente nestes últimos anos e a 
Região Norte orgulha-se de ter 
contribuído para o fortalecimento 
de importantes acordos bilaterais 
e transversais.
Quanto ao Património:
Um dos objetivos da atual Direção 
prendeu-se com a necessidade de 
dotar todas as Delegações 

Distritais de instalações 
condignas, e de, no Porto, reabrir 
o restaurante da Ordem dos 
Engenheiros aos membros. Em 
2012, abrimos as novas instalações 
de Viana do Castelo, no centro 
histórico e, atualmente, estão em 
curso as obras de Vila Real e 
Bragança que deverão ser 
inauguradas ainda este ano. Já o 
restaurante da OE – com 
assinatura do Chefe Cordeiro –, 
no Porto, foi inaugurado no dia 11 
de março, juntamente com o 
Clube Lounge do Engenheiro. 
Esperamos que venha a ser um 
ícone da restauração nos 
próximos tempos, integrando a 
revitalização da baixa do Porto. 
“Porto Sentido” é um legado para 
os engenheiros e para a cidade.

Foram estas as nossas vontades, 
honrámos sempre os nossos 
compromissos e, por isso, em prol 
da OE, arriscámos e logramos. 
Tenho vindo a ser um acérrimo 
defensor do prestígio dos 
engenheiros em todos os seus 
campos de atuação e acredito que 
contribuímos para uma maior 
dignificação e valorização da 
profissão. 

Termino, agradecendo a todos os 
membros eleitos e colaboradores da 
OERN que me acompanharam e 
foram verdadeiras âncoras. 
Foi com este “espírito de missão” 
que assumimos os desafios. 
Queríamos deixar marca.
Valeu a pena. Missão cumprida!
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• OPINIÃO

Pedro Mêda, Diretor Revista INFO

INFO: proximidade, 
desafios, nova imagem

Ao longo dos últimos três anos a 
revista INFO foi trabalhada de 
modo a reforçar a sua 
proximidade com os membros.
O desafio era colocado ao nível da 
projeção da publicação, da sua 
estruturação, imagem e 
conteúdos. Esta última dimensão 
foi e continuará a ser a mais difícil 
de concretizar. 
A procura de temas atuais e 
transversais exige participações 
multidisciplinares, assim como o 
envolvimento de um número 
considerável de membros. Penso 
que o desafio foi superado pelos 

ecos recebidos de números como 
o 31 – A engenharia no Douro ou 
32 – A engenharia no Ensino 
Superior. A par do tema central, 
reforçou-se o enfoque nas 
notícias e atividades mais 
relevantes da Região.
A projeção da INFO pode ser 
medida pelo número de leitores 
entre os membros, mas também 
pelo seu alcance e pelo interesse 
despertado na sociedade em 
geral. Num momento em que é 
necessário relevar o papel da 
engenharia no dia a dia e chamar 
os mais novos para esta área do 
conhecimento, reforçou-se a 
aposta na sua distribuição por 
diferentes instituições.
Faltava cumprir um desafio que 
agora se concretiza com o 
lançamento de uma nova imagem. 
É um tema sensível, sempre 
discutível e, por isso, um processo 
demorado.

A nova imagem da INFO pretende 
projetar a publicação através de 
uma mais fácil leitura dos 

diferentes temas. Apostámos 
numa escrita mais objetiva, 
fotografias de maior qualidade, 
infografias e títulos atrativos com 
o objetivo de agilizar a procura e 
apreensão de conteúdos e 
despertar o interesse para a 
leitura de artigos específicos.

Com o objetivo de ir além da 
leitura, a INFO disponibiliza, nesta 
edição, um Phone Cone Amp que 
poderá ser aproveitado para 
diferentes aplicações ou para, de 
uma forma simples, mostrar aos 
mais pequenos as “maravilhas” da 
Engenharia. 

Uma INFO de proximidade a toda 
a linha. Desde os nossos membros 
conselheiros e especialistas aos 
seus filhos e netos. Desde os 
colegas de outras Ordens 
profissionais à sociedade em 
geral. É este o seu desígnio e 
compromisso!

.
36
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Bento Machado Aires, Engenheiro Civil

Engenharia: do essencial 
ao progresso

Na obra Ética a Eudemo, 
Aristóteles dizia que a finalidade 
de uma coisa define a sua 
natureza essencial, ora, se a 
engenharia precisasse de uma 
definição filosófica esta poderia 
ser uma delas. Porque fala da 
criação, fala da matéria e fala de 
essência, e todas estas dimensões 
estão presentes no exercício 
profissional de um engenheiro. 
Esta visão da criação das “coisas” 
é ainda apresentada numa das 
obras primárias sobre ética, 
também ela presente no exercício 
da profissão.

Hoje, ser Engenheiro é ter uma 
profissão eminentemente social, 
tal como aquelas profissões que a 
sociedade reconhece como sendo 
da área das ciências sociais.
O engenheiro tem sempre como 
base do seu trabalho as pessoas, a 
sociedade, o bem comum, a 
evolução, a segurança e a 
melhoria contínua. Realidade por 
vezes esquecida e assumida como 
natural pela sociedade, que tende 
a valorizar o imediato e a 
interpretar, a prazo, as conquistas 
da engenharia como bens 
adquiridos.

Poderíamos considerar a 
naturalização como um aspeto 
negativo, mas não devemos, dado 
que é esta naturalização que nos 
faz inovar e desenvolver novos 
produtos, novos serviços e novas 
soluções. Só assim é possível 
internacionalizar e fazer 
outsourcing de engenharia para 
países que valorizam o que outros 
já consideram natural. São estas 
duas dimensões que fazem da 

Engenharia uma ciência grande, 
com capacidade de resposta 
imediata às distintas necessidades 
de um mundo com diferentes 
velocidades de desenvolvimento.
É assim que a internacionalização 
da engenharia portuguesa deve 
ser encarada e, sobretudo, 
exercida. Em vez de a vermos 
como um fenómeno de emigração 
de profissionais jovens, e menos 
jovens, de elevado potencial para 
países com necessidades de 
engenharia. 

Este enquadramento leva-me a 
classificar Portugal como um país 
que exporta conhecimentos de 
engenharia para responder a 
necessidades básicas, mas que 
precisa de apostar rapidamente 
na engenharia da competitividade, 
da inteligência, da inclusão e da 
sustentabilidade. Dentro de uma 
década, os países que fizerem esta 
aposta serão, por certo, aqueles 
que emergem e lideram o mundo 
tecnológico e digital que estamos 
a construir.

Pode esta visão ser considerada 
narcisista, quando escrita por um 
engenheiro, mas é precisamente 
da nossa classe profissional que o 
mundo precisa para evoluir de 
forma sustentada e inclusiva e 
com certezas de segurança e 
proteção dos cidadãos nesta Era 
da informação. Este novo mundo 
vai precisar de valorização 
profissional, de regulação e muita 
ética profissional, fatores que só 
associações profissionais como a 
nossa podem garantir, desde que 
se saibam interpretar os novos 
desafios com celeridade e 
tenacidade.

É esta a profissão que temos de 
saber valorizar. A escolha entre 
sermos bonsais ou árvores 
grandes e frondosas é nossa e 
depende da nossa capacidade de 
trabalho e organização. Devemos 
ser capazes de transmitir que a 
escolha de um curso de 
engenharia é a base de um futuro 
promissor e aberto ao mundo.

Por último, não posso deixar de 
fechar o ciclo de cinco anos de 
cooperação com e para os jovens 
engenheiros, sem sublinhar a 
gratificação e aprendizagem 
resultantes desta experiência.
O contacto com a próxima 
geração de engenheiros foi e é um 
estímulo para continuar a abraçar 
a defesa da engenharia, na certeza 
de que será base de mais 
progresso e bem-estar social.
São eles, os jovens engenheiros, a 
garantia do futuro e do 
reconhecimento da nossa 
profissão nos próximos anos.
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          os 77 anos, duas certezas: a de que pode, a cada
          dia, ser “um aluno da primeira classe” e a de 
que não há, efetivamente, forma de fugir à morte. 
“Curioso, enérgico e preocupado com o rigor”, não 
tem dúvidas quanto à importância das origens na 
construção do caráter. E é com carinho que recorda 
os ensinamentos “indeléveis” do seu professor 
primário, Carlos da Silva Andrade, graças ao qual se 
tornou “um leitor ávido e interessado nas grandes 
questões materiais e espirituais da condição 
humana”. De resto, é, sobretudo, um ‘risk taker’.“
Se não o fosse, nunca teria conseguido construir o 

grupo Sonae”, reconheceu. Natural de Tuías (Marco 
de Canaveses), Belmiro de Azevedo (o mais velho de 
oito irmãos) inspira os 45 mil trabalhadores do grupo 
(espalhados por 70 países e cinco continentes) 
confundindo-se com eles nos corredores ou na 
cantina das empresas. E, garante, nunca abandonou a 
Engenharia “no bom sentido da palavra”. Nem tudo 
foram vitórias, “longe disso”, mas é com orgulho que, 
olhando para trás – e “independentemente de ventos 
e marés, governos e conjunturas” – assegura ter 
procurado, sempre, manter-se fiel a si mesmo. 

Revista INFO:
Numa entrevista concedida no 
início de 2015 frisou que, ao 
contrário do que muitos julgam, 
não é 100% racional nem 
pragmático. Como é que se 
descreve?

Belmiro de Azevedo: Suponho 
que se refere a declarações 
públicas que fiz a propósito de 
várias operações de venda de 
posições fortes em bancos de 
investimento, nas 
telecomunicações, no BPA, no 
Totta, na Portucel e na PT. O Prof. 
António Damásio desafiou-me 
para um debate a dois perante 
uma larga assistência, no 
anfiteatro da Católica de Lisboa. 
Na altura já tinha publicado um 
segundo livro (que se seguiu ao 
Erro de Descartes, de 1995), que 
tinha como título “O Corpo e a 
Emoção na Construção da 
Consciência”. Era um livro muito 
mais difícil de absorver, mas 
aprendi muito e, no debate, dei a 

luta que podia, sobretudo porque 
em discussão estavam teses quase 
opostas.

A bondade do Sr. Professor 
deixava espaço para que pudesse 
acrescentar a visão do engenheiro 
com experiência longa de gestão 
aplicada à velocidade de decisão 
imposta pelas novas tecnologias.
A operação da Portugal Telecom 
foi a esse propósito um bom 
exemplo de uma decisão 
estratégica que foi para lá da 
racionalidade ou do pragmatismo. 
Com o apoio do sistema 
financeiro, que tinha uma grande 
confiança no grupo Sonae (o 
Banco Santander montou um 
financiamento de cerca de treze 
mil milhões de euros que a banca 
portuguesa não podia obter), 
conseguimos passar todas as 
barreiras que o governo 
português nos impôs. 
O Primeiro-ministro de então 
avisou que só poderia 
pronunciar-se depois de obter 

aprovação das autoridades 
responsáveis pelo cumprimento 
das respetivas leis. Mas, 
inexplicavelmente, a Golden Share 
do Estado resolveu convocar uma 
AGO - Assembleia Geral Ordinária 
(não necessária e não prevista) e 
montou-se uma “máquina” para 
correr o mundo e reunir votos 
suficientes para derrotar a nossa 
proposta, pagando um prémio 
superior a grande dose de 
investimentos. Fomos derrotados 
pelo Governo, a PT manteve-se 
controlada pelo Estado e 
sobretudo por um banco que 
então se considerava muito 
seguro.
O exemplo da operação de 
compra da PT é um bom exemplo 
de uma atitude que tive ao longo 
da minha carreira.
Sou racional e emocional, mas sou 
principalmente um risk taker.
Se não o fosse nunca teria 
conseguido construir o grupo 
Sonae.
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INFO: Acredita que uma pessoa 
nasce empreendedora ou ‘faz-se’ 
empreendedora?

BA: As pessoas são muito 
diferentes pelas suas origens, 
educação, hábitos locais, etc. É 
sabido que apenas uma pequena 
percentagem dos investidores 
(1%) tem meios financeiros para 
entrar no jogo do crescimento 
rápido, seja por via de 
financiamentos com capitais 
próprios, com apoio do sistema 
bancário, ou através de parcerias 
com aliados. Respondendo à 
pergunta, direi que é fundamental 
que se nasça numa família que dê 
prioridade à educação em geral - 
incluindo seguramente educação 
para a vida -, e claramente desde 
a primeira hora se aposte na 
atualização permanente em vários 
continentes.
Uma pessoa faz-se 
empreendedora. Há dois valores 
que sempre cultivei e que sempre 
procurei instalar na cultura do 
grupo: o primeiro é que

“O Homem 
Sonae ou é líder 
ou candidato
a líder”
a segunda é que
“Only Good People are Good 
Enough for the Project”.

O cash não serve para nada se não 
houver conhecimentos, uma rede 
de parceiros internacionais, 
excelentes colaboradores com 
poderes reais de decisão e fundos 
próprios ou coligados com outros 
investidores. Para se ter sucesso, 
é essencial manter sempre 
presente a necessidade de se 
renovar o team de topo e, 
obviamente, preparar três ou 
quatro camadas de sucessores, 
que, tendencialmente, são mais 
competentes, mais conhecedores 
dum mundo cada vez mais 
complexo. 

INFO: Dizem os seus colaboradores 
que Belmiro de Azevedo é 
engenheiro na verdadeira aceção 
da palavra porque “gosta é de 
construir”. Assim sendo, qual foi, 
até ao momento, a ‘obra’ que mais 
prazer lhe deu criar?

BA: A obra melhor está sempre em 
mutação e é visível na história da 
Sonae e nunca deixou de ser a luz 
que orienta os 45 mil 
trabalhadores espalhados por 70 
países e cinco continentes. Só se 
constrói a partir de uma ideia, de 
uma estratégia, de um projeto. E a 
principal obra de um 
empreendedor é sempre essa 
ideia e a estratégia que resulta em 
projetos. 
A Holding do Grupo Sonae tem 
como grande objetivo ambicionar 
ser Long Living, procurando estar 
a concorrer sempre em países 
competitivos e sem depender de 
favores de ocasião.
Isto é sobretudo verdade quando 
se pretende juntar os valores da 

família fundadora, com os valores 
dos muitos colaboradores que 
gostam da solidez, porque sentem 
que é o peso dos seus 
conhecimentos que conta para 
uma carreira de sucesso.

INFO: O que é que mais o marcou 
nos primeiros tempos da Sonae?

BA: Após dois anos na Efanor, os 
primeiros anos na Sonae 
(1965-1967) foram importantes. O 
que me marcou foi sobretudo a 
grande determinação de observar 
e de aprender durante dois anos 
da maneira mais discreta possível. 
Entre 1963 e 1965 fiz apenas uma 
viagem (logo que acabei a 
licenciatura, em junho 1963, ao 
serviço da Efanor) e regressei um 
pouco antes do Natal para casar 
com a minha mulher Margarida, 
estudante de Farmácia que me foi 
esperar ao comboio em Coimbra. 
Casámos em 21 dezembro 1963, 
tinha eu uns 25 anos.

Dei a mim próprio um prazo de 
dois anos para cumprir uma 
missão que havia assumido: 
mudar de emprego se a empresa 
não entendesse os ventos de 
mudança. A minha Faculdade de 
Engenharia Química sempre me 
enviava alternativas de mudança. 
Mas verifiquei que a empresa não 
havia entendido a tremenda 
mudança dos têxteis para as 
fibras e decidi sair.

Recebi a minha última 
remuneração com um excelente 
prémio na altura, mas com toda a 
firmeza disse à empresa que não 
teria futuro. Foi um grande 
choque, inesperado para a 
Administração, mas terá sido 
talvez a mais importante decisão 
que tomei. 

Para complicar optei pela Sonae 
(empresa em má situação 
financeira) mas que me permitia 
liberdade para testar as 
recomendações de Schumpeter – 
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havia entendido a tremenda 
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remuneração com um excelente 
prémio na altura, mas com toda a 
firmeza disse à empresa que não 
teria futuro. Foi um grande 
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Administração, mas terá sido 
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recomendações de Schumpeter – 

PERFIL •

Destruição Criativa – e para 
destruir/substituir 50% dos 
equipamentos. Nessa altura eu 
tinha 24/25 anos e investi durante 
dois ou três anos num projeto no 
qual procurei inverter a filosofia 
de gestão, apostando na 
internacionalização. Conseguimos 
obter resultados muito bons com 
larga percentagem de exportação 
para toda Europa, para Macau, 
Venezuela, Estados Unidos, Reino 
Unido, Países Árabes.

Entretanto, a revolução do 25 
abril criou um novo problema 
visto que o capital da Sonae 
estava 80% no Banco Pinto de 
Magalhães, que foi incorporado 
no BPA (sem decisão transitada 
em julgado e não aceite pelo 
dono, nem pela quase totalidade 
dos trabalhadores). Os doze 
quadros de topo formaram uma 
linha de combate no exterior, que 
reuniam em minha casa.

Houve uma greve de quatro meses 
na Sonae, sendo o comité de 
estratégia liderado por mim e 
apoiado por 10/12 gestores em 
reunião permanente na minha 
casa. Para pagar salários aos 
trabalhadores, os nossos clientes 
pagavam em cash. O apoio dos 
trabalhadores e dos clientes foi 
enorme.

Quando a “nova” Administração 
quis ocupar a Sonae, os 
trabalhadores barraram os 
portões de acesso e os 
“representantes” depressa foram 
corridos. Foi uma luta a sério. A 
Administração por mim orientada 
retomou o poder passados esses 
meses.

INFO: De que forma conseguiu 
motivar e mobilizar os 
profissionais em torno do espírito 
Sonae, durante 50 anos?

BA: Sendo um homem da aldeia, 
sempre fui visto como um deles. 
No trabalho, no desporto, nas 
inaugurações. Comia sempre na 
cantina da empresa e sempre dei 
muita importância à promoção da 
educação durante a vida, para 
garantir a equidade rigorosa 
quando chegava a hora das 
avaliações profissionais. Também 
foi importante ter dado a hipótese 
a vários quadros do grupo para 
assumir negócios próprios 
largamente apoiados pela Sonae e 
pessoalmente. No total, as várias 
empresas formadas por esses 
quadros faturam mil milhões de 
Euros por ano e empregam 
centenas de novos trabalhadores.

INFO: Em algum momento do seu 
percurso profissional ponderou 
uma reaproximação à engenharia?

Eu nunca abandonei a Engenharia 
no bom sentido da palavra – 
processos novos para projetos 
mais complexos. Nunca deixei de 
ser fundamentalmente um 
engenheiro duma nova 
especialidade – a de desenhar e 
construir unidades completas 
para a área petroquímica em forte 
expansão. A minha propensão 
para a engenharia teve a ver com 
o enorme desenvolvimento da 
petroquímica - Porto, Aveiro, 
Lisboa, Setúbal e Sines.
As engenharias dominaram a 
atividade dos engenheiros 
sobretudo durante o período da 
Segunda Grande Guerra, com 
particular enfase nos minérios, 
transportes rodoviários, 
construção civil, máquinas, 
automóveis. Poderia ter seguido a 
carreira académica. De facto, o 
ensino na universidade cria 
ciência nova. Mas é um processo 
lento e, portanto, não me atraía, 
embora tenha sido entre 1965 e 
1968 Professor Assistente na FEUP 
da cadeira “Indústrias” (Projeto 
Industrial) e responsável pela 
regência da cadeira “Química 
Orgânica Industrial”. Fui membro 
da Ordem (Porto) e candidato 

“Comia sempre na 
cantina da empresa
e sempre dei muita
importância
à promoção
da educação 
durante a vida”
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derrotado nas eleições de 1979. A 
Ordem, através dos grupos que 
controlavam as barragens, tinha 
uma larga percentagem de 
engenheiros que controlavam as 
posições significativas nas 
empresas de produção e 
transporte de Energia. Mas 
também poderia ter sido mais 
ativo noutros ramos da 
engenharia. O tempo, porém, não 
dava para tudo.

INFO: No início de 2015, decidiu 
sair oficialmente da 
administração da Sonae (passando 
o ‘testemunho’ a Paulo de Azevedo). 
Que preocupações têm vindo a 
marcar este ‘recomeço’?

BA: O Paulo esperou mais de vinte 
anos para participar num 
processo de seleção que se 
inspirava na metodologia da 
Universidade de Harvard. Fez 
parte de um grupo TOP de quatro 
candidatos que eu próprio 
selecionei durante oito meses. 
Todos lutaram até ao final e não 
se impressionaram com o 
potencial apoio a um familiar. A 
decisão acabou por ser unânime.

INFO: Assumiu estar a preparar a 
criação de um think tank de 
educação (assente na sua 
fundação). Quais as estratégias e 
objetivos da iniciativa?

BA: A minha vida sempre esteve 
dependente duma permanente 
ligação à Universidade do Porto, 
com especial dedicação à 
inovação. Para além da fundação 
da EGP - Escola de Gestão do 
Porto (2000-2008), ex-ISEE - 
Instituto Superior de Estudos 
Empresariais (1988-2000) há 
quase trinta anos, agora mais 
liberto de grande parte das 
responsabilidades, regressei à 
Direção da Escola de Negócios 
para lançar uma nova Escola que 
adotou uma nova postura – 
empresa com objetivos 
internacionais, que passou a 
chamar-se Porto Business School. 
Gastei (investi) quase vinte anos 
desde a fundação, para, com apoio 
de colegas de outras empresas, 
ter um novo edifício digno da 
Porto Business School. Após a 
inauguração passei o testemunho. 
Nesse contexto, promovi, 
recentemente, o lançamento de 
um Think Tank rigorosamente 
dedicado à Educação; um Think 
Tank que contribua de forma 
construtiva para o planeamento 

estratégico do sistema de 
educação português como um 
todo, construindo pontes entre os 
mundos da educação, político, 
empresarial e toda a sociedade, 
potenciando a adequação entre o 
que se ensina e aquilo de que o 
país e as pessoas precisam, de 
forma rigorosa e duradoura.

INFO: Continua também ligado ao 
setor primário. De que forma?

BA: Sendo o mais velho da família 
(oito irmãos) mantive sempre a 
ideia de fazer algo com ambição 
no Marco de Canaveses. Para o 
setor do vinho e kiwis, em 
especial, mas também em todo o 
chamado “setor primário”. Mas 
gostaria de ter saúde para outras 
áreas na floresta, na agricultura e 
no mar, aproveitando o potencial 
de distribuição existente no grupo 
Sonae.
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INFO: De quanto tempo precisou 
para alcançar ‘a liberdade de dizer 
o que pensa’?

BA: Muito pouco. Vivi acampado 
com o meu padrinho (Belmiro 
Mota) durante anos - primeiro no 
Hospital D. Manuel (atual Hospital 
Artur Santos Silva) e depois no 
Laboratório da Serra do Pilar. 
Vivemos só os dois nas caves do 
Hospital. O meu Padrinho Belmiro 
Mota era uma pessoa muito 
generosa, culta, mas claramente 
de oposição ao novo regime. A 
liberdade era um bem natural 
para ele. E os anos que com ele 
convivi ajudaram-me a apreender 
essa atitude.

INFO: Como lida com as críticas?

BA: Gostaria de dizer “tenho 
lidado bem”. É verdade, na 
generalidade. Aceito a crítica da 
família, nomeadamente da minha 
esposa, sobre uma exagerada 
dedicação à empresa e menos 
presença em casa. Mas a minha 
postura enquanto líder da Sonae é 
defender os meus direitos e das 
empresas. Sobretudo quando o 
Estado/Governo retém, por 
algum tempo, importantes fundos 
que, repetidamente, os tribunais 
sempre decidiram ser devidos ao 

Grupo Sonae. Mas sempre 
devolveram o que deviam. As 
críticas que mais me preocupam 
são as que provêm de 
funcionários que, felizmente, são 
muito reduzidas e fáceis de 
corrigir. É sabido que assumi não 
me interessar pela discussão 
pública por considerar 
incompatível com a minha função 
de total dedicação à Sonae. Duas 
ou três exceções foram 
consequências de membros do 
governo ou líderes de partidos 
que usaram a comunicação social 
para tentar calar-me. Aí, tiveram a 
resposta adequada nos meios de 
comunicação.

INFO: No seu percurso pessoal e 
profissional, há algo de que se 
arrependa?

BA: Talvez tenha dedicado um 
tempo excessivo ao trabalho. Mas 
o excesso de dedicação teve larga 
compensação na riqueza que foi 
criada para a Empresa e para os 
trabalhadores e para a futura 
herança. O facto de a minha 
esposa ter o seu próprio negócio 
(que geria e gere a 100%) descul-
pava parcialmente as críticas de 
casa.  

PERFIL •

INFO: Aos 77 anos, qual foi a 
maior lição que a vida lhe deu?

BA: Viver a vida cada dia que 
passa, sem perder nenhuma 
oportunidade. Se a vida for vivida 
assim, até alguns exageros são 
perdoáveis.

Um filme
Um livro

Uma obra de engenharia
Uma personalidade

Uma inspiração
Um desejo
Um medo

Uma certeza

As Árvores Morrem de Pé
Lusíadas
Ponte da Arrábida
Winston Churchill
Descoberta de uma quase vitória
Cumprir com um Compromisso/Promessa
Morrer com lentidão
Morrer
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Valorie : um modelo assente na 
diferenciação do engenheiro

Segundo recorda Fernando de 
Almeida Santos, a qualidade da 
engenharia portuguesa 
(reconhecida a nível internacional) 
não se deve exclusivamente à 
ação académica, mas também à 
progressão profissional.

Reforçar o prestígio do 
engenheiro, contribuindo para a 
sua diferenciação, é uma das 
necessidades identificadas pela 
Ordem. E entre as ferramentas 
criadas, neste mandato, está o 
projeto Valorie – Valorização de 
Competências e Qualificação 
Profissional, que visa hierarquizar 
as dimensões profissional, 
formativa e social de cada 
engenheiro num Curriculum Vitae 
Certificado único e validado pela 

OE, gerando maior confiança do 
mercado e da sociedade nestes 
profissionais. A plataforma através 
da qual a informação será 
disponibilizada – acessível através 
do portal da OERN – dá 
continuidade ao trabalho de 
cooperação transfronteiriça 
desenvolvido com organizações 
profissionais de engenheiros da 
Galiza.

De acordo com Vítor Correia, 
coordenador do processo 
resultante da iniciativa da OERN, 
o sistema de avaliação 
desenvolvido, pioneiro a nível 
europeu, assenta em três grandes 
domínios: nas habilitações base, 
na experiência profissional e na 
formação contínua, que 
conduzirão a competências 
específicas, expressas de forma 
individualizada em cada CV.
De sublinhar que o modelo 
curricular utilizado poderá, 
posteriormente, ser replicado 
noutros países, facilitando a 
mobilidade dos engenheiros. As 
vantagens do Valorie, essas, são 
diversas. Além de permitir a 

migração da profissão (tendo em 
conta critérios de equidade e 
rigor), cimentará a importância da 
formação ao longo da vida e 
induzirá maior confiança pública. 
Claro que, tal como frisou 
Fernando de Almeida Santos, a 
par das habilitações académicas e 
do percurso profissional 
específico, será igualmente 
valorizada a forma como o 
engenheiro se projeta na 
sociedade e contribui para esta 
área profissional (mesmo 
enquanto político ou gestor). 

“Conjugando todos estes fatores, 
estamos em condições de criar 
um percurso hierarquizado da 
profissão do engenheiro. O Valorie 
já tem, neste momento, uma 
estrutura aplicável que será posta 
em prática de forma 
experimental”, referiu. O dirigente 
acredita que a iniciativa 
representará mais um passo rumo 
à credibilização da engenharia.
“Quanto mais credíveis formos, 
mais prestígio e garantia de 
sucesso teremos na profissão”, 
concluiu, adicionando o Valorie à 

• EM FOCO

VALORIZAÇÃO
DA ENGENHARIA:
UMA ESTRATÉGIA
DE AÇÃO
Num mundo assumidamente tecnológico – onde é cada vez mais necessário “aplicar a investigação à execução” 
– a falta de visibilidade dos engenheiros surge como um dos principais alvos a abater na atual defesa da profissão. 
Assim sendo, tal como reconhece Fernando de Almeida Santos, presidente da Ordem dos Engenheiros – Região 
Norte (OERN), “o grande desafio da engenharia passa pela sua afirmação como peça fundamental da sociedade 
moderna”. “E há que criar condições para que isso possa acontecer”, acrescenta, ciente da importância da 
atuação da OERN a três níveis: no desenvolvimento profissional dos engenheiros; na criação de condições de 
acesso à profissão e na colocação da engenharia ao serviço da sociedade. A valorização profissional é, portanto, 
o grande desígnio da instituição nos últimos anos. 
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lista de objetivos traçados pela 
Ordem (onde constam, 
igualmente, a definição dos Atos 
de Engenharia e a revisão dos 
estatutos, com vista à 
hierarquização de competências).

Uma ponte capaz de ligar
os licenciados às empresas
 
Na demanda da valorização 
profissional, e desta vez a pensar 
nos recém-licenciados, a OERN 
lançou também um programa de 

promoção do acesso à profissão. 
No terreno desde junho de 2014, o 
PIPE2 – Percurso e Integração 
Profissional do Engenheiro e 
Estagiário (promovido em 
colaboração com o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional) 
parte de um conjunto de 
parcerias com empresas (como a 
Nestlé, Grupo EGOR, Colep, 
Lactogal e Human Management 
Systems) dispostas a acolher os 
jovens engenheiros numa 
primeira experiência laboral.

Além de procurar responder às 
dificuldades com que muitos 
diplomados se deparam, 
atualmente, no momento de 
encontrar um estágio (sem o qual 

não podem ser reconhecidos pela 
OE), o projeto tem a vantagem de 
gerar “oportunidades de 
valorização” não só dos 
profissionais mas também das 
entidades empresariais.

E a verdade é que os jovens não 
tardaram a responder ao repto 
lançado pela OERN, que já 
recebeu mais de 130 candidaturas 
ao projeto, efetivando o estágio 
em mais de metade dos casos e 
tendo em curso o processo de 
colocação dos restantes 
candidatos. O PIPE é, portanto, 
um modelo de aceleração de 
acesso à profissão de engenheiro.

Pedro Águedo, licenciado em 
bioengenharia (pela Universidade 
Católica do Porto) e com 
mestrado em engenharia do 
ambiente, foi um dos exemplos de 
sucesso do PIPE2, estando, 
atualmente, a trabalhar na Nestlé, 
onde estagiou.

Segundo explicou Catarina Silva, 
dos recursos humanos da 
empresa, o jovem engenheiro foi 
acolhido no Centro de 
Distribuição de Avanca (principal 
unidade de distribuição nacional 
da Nestlé), na área de SHE 
(Segurança, Saúde e Ambiente), 
tendo prestado “um excelente 
apoio no mapeamento e melhoria 
de processos na área de 
ambiente”

Além disso – prosseguiu – “uma 
vez integrado numa esfera 
multinacional, teve a possibilidade 
de desenvolver competências 
pessoais e profissionais, num 
primeiro contacto com o mercado 
laboral”. Terminado o estágio, 
realizado entre julho de 2014 e 
janeiro de 2015, o balanço foi 
inegavelmente positivo: Pedro 
Águedo acabou por ser convidado 
a integrar a equipa e a Nestlé 
confirmou que a parceria com a 
OERN seria para manter.

A “vontade de aprender”, a 
“curiosidade” e a “proatividade” 
demonstradas ao longo do estágio 
foram, de acordo com a 
responsável, as grandes 
mais-valias reveladas pelo jovem, 
que faz questão de aconselhar os 
colegas a não desistirem de 
procurar o emprego desejado.

José Matos
estagiário do PIPE2
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• EM FOCO

“Quando a 
oportunidade
chegar, trabalhem 
para evoluir” 
Pedro Águedo teve conhecimento 
deste projeto através das 
newsletters da OERN. “É um 
programa que aproxima os jovens 
do mercado de trabalho. Através 
do PIPE2, eles conseguem fazer 
com que os seus CV’s sejam vistos 
por empresas que, em 
circunstâncias normais 

(candidatura espontânea), não os 
veriam”, sublinhou. Aos 
recém-licenciados que procuram, 
agora, dar os primeiros passos no 
mercado laboral, o engenheiro 
recomenda elevadas doses de 
resiliência. “Quando a 
oportunidade chegar, sejam vocês 
mesmos e trabalhem para evoluir”, 
defendeu, assumindo o fascínio 
pelo constante progresso da 
engenharia.

“Estou confiante
na revitalização
da engenharia” 
José Matos, licenciado em 
Engenharia Civil pelo Instituto 
Superior de Engenharia do Porto 
(ISEP), é outro rosto do programa. 
A cumprir estágio na Câmara 
Municipal de Matosinhos (que 
concilia com a frequência do 
Mestrado em Infraestruturas), 
está a realizar trabalhos de apoio 
à Fiscalização e Coordenação de 
Obras, orientado por António 

Gonçalves, experiente no setor. 
“Neste momento, tenho estado a 
acompanhar a obra de ampliação 
e reabilitação da ETAR de 
Matosinhos – Tratamento 
Secundário, bastante interessante 
do ponto de vista das várias áreas 
de intervenção da Engenharia 
Civil”, sustentou. 
A oportunidade de contacto com 

o mercado de trabalho e de 
formação contínua pós-graduada 
é, para o jovem engenheiro, a 
vantagem do PIPE2.

E embora reconheça que a 
profissão está a atravessar “uma 
fase menos boa”, José Matos 
acredita na sua revitalização.
“Em tempos difíceis, a engenharia 

ressente-se. Destruir um edifício 
é rápido, a sua reedificação é 
demorada. A Ordem tem um papel 
fundamental na sua promoção, 
mas as empresas também devem 
contribuir para o fomento desta 
área profissional primordial para o 
nosso país”, defendeu.
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Reforçar a dimensão
social  da engenharia

Para mostrar à sociedade que o 
percurso profissional do 
engenheiro também pode ser 
enriquecido com a aplicação da 
sua contribuição técnica ao 
empreendedorismo social, o 
Grupo de Jovens Engenheiros da 
OERN impulsionou o lançamento 
do projeto COESO – Cooperação, 
Engenharia e Sociedade. 

“Assumimos a missão de criar um 
programa que colocasse a 
engenharia ao serviço dos 
cidadãos”, frisou Bento Aires, 
explicando que o objetivo passa 
pela identificação de projetos de 
cariz social com necessidades de 
engenharia e de membros da OE 
dispostos a dar o seu contributo 
voluntário.

Neste momento, a iniciativa conta 
com três projetos piloto: o 
Places4All (que procura 
desenvolver soluções de inovação 
social para melhorar as condições 
de acessibilidade em espaços 
físicos); o Projeto Rios (que visa 
dar resposta a problemáticas 
ambientais ao nível da 
conservação dos espaços fluviais) 

e o Engenho e Rio (igualmente 
voltado para a preservação 
ambiental), com necessidades de 
mão de obra nas áreas de 
engenharia civil, informática e do 
ambiente. Mas o leque de 
entidades parceiras não se esgota 
aqui. 

“Estamos abertos 
a receber 
manifestações
de interesse de 
outros projetos”
sublinha Bento Aires, apelando 
aos membros da Ordem que 
aproveitem a oportunidade de se 
associar a instituições credíveis 
para, uma vez mais, valorizarem o 
seu percurso profissional.
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A Ordem dos Engenheiros 
tem vindo a alertar que a 
Lei 40/2015 reconhece 
qualificações a 
determinados técnicos 
para obras ou projetos sem 
que, de facto, se avaliem as 
competências resultantes 
das suas habilitações 
académicas e experiência 
profissional, situação que 
pode ter consequências 
sérias na qualidade do 
trabalho prestado.

As alterações geradas na vida 
profissional dos membros da 
Ordem dos Engenheiros (OE) com 
a publicação da Lei 40/2015 (de 1 
de junho) continuam no centro do 
debate. A legislação, que 
representa uma atualização da 
anterior Lei 31/2009 (de 3 de 
julho), estabelecendo as 
qualificações profissionais 
exigíveis aos técnicos 
responsáveis pela elaboração, 
subscrição e coordenação de 
projetos, direção de obra pública 
ou particular, condução da 
execução dos trabalhos das 
diferentes especialidades nas 
obras particulares de classe 6 ou 

superior e pela direção de 
fiscalização de obras públicas ou 
particulares, é, para Fernando de 
Almeida Santos, presidente da 
OERN, “desadequada”.
De acordo com o dirigente, “não 
se justifica alterar uma lei que 
nem sequer estava consolidada”, 
sobretudo depois de um período 
de 36 anos (desde o Decreto n.º 
73/73, de 28 de fevereiro) em que 
nada mudou. “Todos os reajustes 
foram feitos em prejuízo dos 
engenheiros”, defendeu, 
lamentando “a perda de direitos 
adquiridos” por estes profissionais 
que, “durante toda a vida, fizeram 
determinado tipo de intervenções 
técnicas”. Conclusão: a Lei 
40/2015 poderá resultar “na perda 
de protagonismo da engenharia”. 
“Põe os engenheiros civis a 
perderem terreno para as outras 
engenharias; os engenheiros a 
perderem espaço para os 
engenheiros técnicos e os 
arquitetos a ganharem terreno 
face aos engenheiros”, resumiu.

A engenharia “deve ser 
feita por engenheiros”
Um dos problemas apontados por 
estes profissionais (que se 
mantém da Lei 31/2009) está 
associado à Direção de Obra ou 
Direção de Fiscalização de Obra 

por arquitetos. “O legislador teve 
em atenção alguns casos: por 
exemplo, os arquitetos não podem 
dirigir obras em edifícios com 
estruturas complexas e fundações 
especiais ou demolições. Mas 
podem dirigir obras de Classe 6. 
Ora, a Ordem acha que, de facto, 
eles podem fazer algumas coisas, 
mas dirigir uma obra, de raiz, é 
importantíssimo e os engenheiros 
é que têm competências para 
isso”, preveniu Fernando Duarte, 
responsável nacional pelos 
serviços jurídicos da OE.

Aliás, a Ordem tem procurado 
sensibilizar as forças competentes 
para os perigos desta questão 
desde 2010, quando entregou uma 
petição na Assembleia da 
República (AR) a solicitar a 
alteração da referida portaria. "A 
arquitetura deve ser feita pelos 
arquitetos, mas a engenharia deve 
ser feita por engenheiros", 
sublinhou, na altura, o bastonário 
da OE, Carlos Matias Ramos. No 
entanto, a petição não foi 
aprovada, sendo que, com a Lei 
40/2015, a problemática não só se 
mantém como surge agravada (já 
que os arquitetos sobem da Classe 
5 para a Classe 6 no que à Direção 
de Obra diz respeito). “E 
aproveitam o facto de isso estar 
na lei para dizerem que quem 

“A legislação não pode 
ser uma ferramenta 
baseada em negociação 
de interesses”

LEI 40/2015

• NOTÍCIAS

manda é o legislador”, notou 
Fernando Duarte.
Assim sendo, para o presidente da 
OERN, há que reforçar o alerta: 
“não é prestado um bom serviço 
ao país quando se colocam 
arquitetos a fazer direção ou 
fiscalização de obra”. “A legislação 
não pode ser uma ferramenta 
baseada em negociação de 
interesses, tem de ser uma 
ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento e ao interesse de 
Portugal”, ressalvou.

“Lei abre zona de 
conflito entre a ordem 
e os seus membros”
Mas os reparos não se esgotam 
aqui. Segundo Fernando Duarte, 
se, na versão inicial (2009), o 
legislador deixava às Ordens o 
reconhecimento das qualificações 
adequadas à natureza, 
complexidade e dimensão dos 
projetos, na versão introduzida 
pela Lei 40/2015, esse 

reconhecimento é limitado, já que 
“o legislador optou por dizer quais 
as especialidades que os podem 
elaborar e as qualificações 
profissionais necessárias para o 
efeito”.

“De algum modo, diria que o 
legislador quis, quase, 
substituir-se às ordens, embora as 
consultasse”, afirmou, ressalvando 
que há, aqui, um “conflito entre 
qualificações que a ordem pode 
atribuir e qualificações que a lei 
atribui”. 

“Um engenheiro pode dizer que 
está apto a fazer um determinado 
projeto ou a fiscalizar uma obra 
porque a lei o permite e a ordem 
considerar que, tendo em conta 
as suas qualificações, aquele 
profissional não tem 
competências para tal”, 
esclareceu, lamentando a criação 
de uma “zona de conflito” entre a 
associação profissional e os seus 
membros. 

A título de exemplo, à luz da Lei 
40/2015, os engenheiros 
eletrotécnicos ficam habilitados a 
subscrever projetos de instalações 
elétricas sem a indispensável 
formação académica, havendo 
uma equiparação de 
competências entre diferentes 
ramos de especialização.
Na categoria de “erros da lei” – 
que o responsável nacional pelos 
serviços jurídicos da OE associa 
ao facto de o legislador ter 
“legislado de mais” – está o facto 
de se permitir aos engenheiros do 
ambiente a assinatura de projetos 
de instalação elétrica, na 
categoria máxima.

“Um engenheiro do ambiente 
jamais pode fazê-lo. Aliás, se um 
engenheiro, seja ele qual for, 
assumir a direção de um projeto 
ou uma fiscalização para a qual 
não está habilitado, está a 
cometer uma falha deontológica. 
É bom deixar este alerta”, frisou.
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A Ordem dos Engenheiros 
tem vindo a alertar que a 
Lei 40/2015 reconhece 
qualificações a 
determinados técnicos 
para obras ou projetos sem 
que, de facto, se avaliem as 
competências resultantes 
das suas habilitações 
académicas e experiência 
profissional, situação que 
pode ter consequências 
sérias na qualidade do 
trabalho prestado.

As alterações geradas na vida 
profissional dos membros da 
Ordem dos Engenheiros (OE) com 
a publicação da Lei 40/2015 (de 1 
de junho) continuam no centro do 
debate. A legislação, que 
representa uma atualização da 
anterior Lei 31/2009 (de 3 de 
julho), estabelecendo as 
qualificações profissionais 
exigíveis aos técnicos 
responsáveis pela elaboração, 
subscrição e coordenação de 
projetos, direção de obra pública 
ou particular, condução da 
execução dos trabalhos das 
diferentes especialidades nas 
obras particulares de classe 6 ou 

superior e pela direção de 
fiscalização de obras públicas ou 
particulares, é, para Fernando de 
Almeida Santos, presidente da 
OERN, “desadequada”.
De acordo com o dirigente, “não 
se justifica alterar uma lei que 
nem sequer estava consolidada”, 
sobretudo depois de um período 
de 36 anos (desde o Decreto n.º 
73/73, de 28 de fevereiro) em que 
nada mudou. “Todos os reajustes 
foram feitos em prejuízo dos 
engenheiros”, defendeu, 
lamentando “a perda de direitos 
adquiridos” por estes profissionais 
que, “durante toda a vida, fizeram 
determinado tipo de intervenções 
técnicas”. Conclusão: a Lei 
40/2015 poderá resultar “na perda 
de protagonismo da engenharia”. 
“Põe os engenheiros civis a 
perderem terreno para as outras 
engenharias; os engenheiros a 
perderem espaço para os 
engenheiros técnicos e os 
arquitetos a ganharem terreno 
face aos engenheiros”, resumiu.

A engenharia “deve ser 
feita por engenheiros”
Um dos problemas apontados por 
estes profissionais (que se 
mantém da Lei 31/2009) está 
associado à Direção de Obra ou 
Direção de Fiscalização de Obra 

por arquitetos. “O legislador teve 
em atenção alguns casos: por 
exemplo, os arquitetos não podem 
dirigir obras em edifícios com 
estruturas complexas e fundações 
especiais ou demolições. Mas 
podem dirigir obras de Classe 6. 
Ora, a Ordem acha que, de facto, 
eles podem fazer algumas coisas, 
mas dirigir uma obra, de raiz, é 
importantíssimo e os engenheiros 
é que têm competências para 
isso”, preveniu Fernando Duarte, 
responsável nacional pelos 
serviços jurídicos da OE.

Aliás, a Ordem tem procurado 
sensibilizar as forças competentes 
para os perigos desta questão 
desde 2010, quando entregou uma 
petição na Assembleia da 
República (AR) a solicitar a 
alteração da referida portaria. "A 
arquitetura deve ser feita pelos 
arquitetos, mas a engenharia deve 
ser feita por engenheiros", 
sublinhou, na altura, o bastonário 
da OE, Carlos Matias Ramos. No 
entanto, a petição não foi 
aprovada, sendo que, com a Lei 
40/2015, a problemática não só se 
mantém como surge agravada (já 
que os arquitetos sobem da Classe 
5 para a Classe 6 no que à Direção 
de Obra diz respeito). “E 
aproveitam o facto de isso estar 
na lei para dizerem que quem 

Entretanto, a OE está também a 
tentar, junto das entidades 
competentes, que cerca de 500 
engenheiros civis que iniciaram a 
sua formação até ao ano letivo 
1987/88 no Instituto Superior 
Técnico de Lisboa, na Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto, na Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de 
Coimbra e na Universidade do 
Minho voltem a poder assinar 
projetos de arquitetura 
(interdição essa ditada com a 
publicação da Lei 40/2015).
Segundo defendeu o Provedor de 
Justiça (numa recomendação à 

Assembleia da República), é 
necessário proceder ao 
reconhecimento expresso dos 
direitos adquiridos por aqueles 
profissionais, nas condições 
previstas no artigo 49.º da Diretiva 
2006/36/CE. Com efeito, a 
negação dos referidos direitos faz 
com que meio milhar de 
engenheiros possa assinar 
projetos de arquitetura nos outros 
países da União Europeia mas não 
em Portugal. 

“O assunto está, digamos, na 
ordem do dia. Esperemos que o 
legislador entenda que são direitos 
adquiridos através de uma 
diretiva comunitária. A OE está a 
fazer as diligências necessárias 
para defender os interesses dos 
engenheiros, isto é, pelas vias 
legais, tentar reverter a situação, 
além do trabalho feito junto das 
câmaras municipais na defesa 
destes profissionais”, concluiu 
Fernando Duarte, assegurando 
que a associação profissional não 
desistirá de lutar pela salvaguarda 
da engenharia portuguesa.

Restituir direitos
adquiridos através
de uma diretiva
comunitária

manda é o legislador”, notou 
Fernando Duarte.
Assim sendo, para o presidente da 
OERN, há que reforçar o alerta: 
“não é prestado um bom serviço 
ao país quando se colocam 
arquitetos a fazer direção ou 
fiscalização de obra”. “A legislação 
não pode ser uma ferramenta 
baseada em negociação de 
interesses, tem de ser uma 
ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento e ao interesse de 
Portugal”, ressalvou.

“Lei abre zona de 
conflito entre a ordem 
e os seus membros”
Mas os reparos não se esgotam 
aqui. Segundo Fernando Duarte, 
se, na versão inicial (2009), o 
legislador deixava às Ordens o 
reconhecimento das qualificações 
adequadas à natureza, 
complexidade e dimensão dos 
projetos, na versão introduzida 
pela Lei 40/2015, esse 

reconhecimento é limitado, já que 
“o legislador optou por dizer quais 
as especialidades que os podem 
elaborar e as qualificações 
profissionais necessárias para o 
efeito”.

“De algum modo, diria que o 
legislador quis, quase, 
substituir-se às ordens, embora as 
consultasse”, afirmou, ressalvando 
que há, aqui, um “conflito entre 
qualificações que a ordem pode 
atribuir e qualificações que a lei 
atribui”. 

“Um engenheiro pode dizer que 
está apto a fazer um determinado 
projeto ou a fiscalizar uma obra 
porque a lei o permite e a ordem 
considerar que, tendo em conta 
as suas qualificações, aquele 
profissional não tem 
competências para tal”, 
esclareceu, lamentando a criação 
de uma “zona de conflito” entre a 
associação profissional e os seus 
membros. 

A título de exemplo, à luz da Lei 
40/2015, os engenheiros 
eletrotécnicos ficam habilitados a 
subscrever projetos de instalações 
elétricas sem a indispensável 
formação académica, havendo 
uma equiparação de 
competências entre diferentes 
ramos de especialização.
Na categoria de “erros da lei” – 
que o responsável nacional pelos 
serviços jurídicos da OE associa 
ao facto de o legislador ter 
“legislado de mais” – está o facto 
de se permitir aos engenheiros do 
ambiente a assinatura de projetos 
de instalação elétrica, na 
categoria máxima.

“Um engenheiro do ambiente 
jamais pode fazê-lo. Aliás, se um 
engenheiro, seja ele qual for, 
assumir a direção de um projeto 
ou uma fiscalização para a qual 
não está habilitado, está a 
cometer uma falha deontológica. 
É bom deixar este alerta”, frisou.
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Desmistificar o papel do 
engenheiro foi o grande 
objetivo da Semana da 
Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho 
2016, que contou com a 
participação da OERN.

Poucos são os que conseguem 
ficar indiferentes ao sorriso de 
uma londrina, de 29 anos, que, 
apesar de ter nascido sem a mão 
direita, consegue, hoje, através de 
uma mão biónica (com sensores 
ativados pelos movimentos dos 
músculos do braço) fazer todo o 
tipo de ações. O fascínio de quem 
lê uma notícia a dar conta deste 
tipo de avanço tecnológico surge 
quase instantaneamente. 

Mas será a engenharia invisível 
em todo este processo? 
Efetivamente, “quando os media 

falam de grandes inovações e, por 
trás desse trabalho, há uma 
equipa de engenheiros, os feitos 
continuam a ser atribuídos aos 
cientistas ou investigadores”, 
sublinhou Sara Sá, jornalista da 
Visão, defendendo que, de um 
modo geral, a engenharia é vista 
de uma forma “pouco atrativa”. 
Explicar o trabalho destes 
profissionais à sociedade (e 
mostrar-lhe que a aplicação de 
todo o conhecimento matemático, 
técnico e científico vive de 
‘engenho e arte’) é um dos 
grandes desafios desta área do 
saber. A Escola de Engenharia da 
Universidade do Minho (EEUM) 
decidiu, por isso, celebrar o seu 
41.º aniversário sob o mote 
“Comunicar Engenharia”, com 
uma semana repleta de ações 
dinamizadas entre os dias 18 e 2       
de janeiro e dirigidas aos mais 
diversos públicos. 

“Consideramos que os cidadãos 
sabem muito pouco sobre o papel 
do engenheiro, sobre a sua 
atuação. É um tema que não 
aparece muito na comunicação 
social e, portanto, quisemos tentar 
divulgar ao máximo esta 
atividade”, explicou Rosa 
Vasconcelos, vice-presidente da 
EEUM. Entre outras atividades, a 
iniciativa integrou um debate, 
moderado por António Granado 
(jornalista e professor auxiliar na 
Universidade Nova de Lisboa), que 
juntou, no auditório nobre de 
Azurém, em Guimarães, a 
presidente da Agência Nacional 
para a Cultura Científica e 
Tecnológica – Ciência Viva, 
Rosalia Vargas, o vice-presidente 
da OERN, José Manuel Freitas, o 
diretor da Escola Secundária de 
Caldas das Taipas, José Augusto 
Araújo, e a já mencionada 
jornalista Sara Sá.

o segredo para 
aproximar
a sociedade dos 
profissionais

“COMUNICAR
ENGENHARIA”
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No arranque da conversa, e em 
jeito de desafio, o moderador 
lançou a questão: haverá falta de 
apetência dos jovens pelo 
universo da engenharia? A 
conclusão é praticamente 
unânime: não. Existe, sim, “um 
contexto social e cultural de 
crescente desvalorização de uma 
educação que passe pelas práticas 
laboratoriais e oficinais”, o que 
acaba por resultar, depois, num 
certo “afastamento da área das 
ciências aplicadas e das próprias 
engenharias”.

Ainda assim – defendeu José 
Augusto Araújo – o interesse dos 
adolescentes é visível quando, na 
transição do 9.º para o 10.º ano, os 
cursos de ciências e tecnologias 
chegam a captar “cerca de metade 
dos alunos que prosseguem 
estudos no ensino regular”. Para o 
docente, o que mudou, nos 
últimos anos, foi o facto de muitos 
jovens optarem por fazer o seu 
percurso de nível secundário na 
via profissional, não existindo,
depois, “condições reais” para o 
ingresso no ensino superior (o que 
retira “potenciais alunos às áreas 
de engenharia”).

Mas há outro sintoma de que 
muitos jovens não lhes resistem. 
Segundo recordou Rosalia Vargas, 
um estudo da rede Eurydice 
(publicado em 2012) sobre o 
desenvolvimento de 
competências-chave na Europa 
concluiu que, entre 2001 e 2010, 
Portugal foi o país que mais 
cresceu em número de 
licenciados nas áreas de 
Matemática, Ciência e 
Tecnologias (passando de 17%, em 
2001, para 25%, em 2010).

“Há, portanto, muito trabalho a 
ser feito, em todo o país, para 
despertar esse interesse nas 
camadas jovens. Mas é um esforço 
que terá de atravessar gerações”, 
sublinhou. E a Ciência Viva (que 
nasceu em 1996 para levar a 
experimentação às escolas, sendo, 
atualmente, uma referência 
internacional) é uma das vozes 
ativas nessa tarefa. Basta pensar 
nas concorridas sessões 

“Engenharia no verão”, que 
desafiam os cidadãos a visitar as 
mais diversas obras concretizadas 
por engenheiros.

E desenganem-se os que 
associam esta área do saber a uma 
paixão masculina. De acordo com 
Rosalia Vargas, “as meninas estão 
cada vez mais envolvidas, por 
exemplo, nos clubes de robótica”. 
“Temos é de perceber o que lhes 
acontece após o 9.º ano”, frisou, 
defendendo não acreditar que o 
medo gerado pela matemática 
seja determinante na hora de 
traçar o futuro.

EEUM: superação
de obstáculos
e conquistas
A Semana da EEUM 2016 foi assinalada 
com workshops destinados a diretores de 

agrupamentos escolares, psicólogos e 
associações de pais; atividades para 
escolas secundárias, uma sessão plenária 
dedicada à profissão de engenheiro (que 
contou com a presença de Bento Aires, do 
Grupo de Trabalho de Jovens Engenheiros 
da OERN) e uma feira de emprego (com 
mais de 30 empresas e 400 vagas para 
engenheiros). Um aniversário que, 

segundo frisou o presidente da escola, 
João Monteiro, surge numa fase de 
“superação de obstáculos”, mas também de 
inegáveis conquistas, de que são exemplo 
o aumento (em contraciclo) dos alunos 
matriculados neste ano letivo, o facto de 
todos os cursos serem acreditados pela 
A3ES e de todos os mestrados serem 
reconhecidos pela OE.
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A importância dos media 
enquanto agentes ativos de 

consciencialização social foi 
também um dos aspetos 

analisados durante o debate.
“Há um problema de imagem na 

engenharia. Continua a prevalecer 
o estereótipo do engenheiro do 

sexo masculino, pouco atraente, 
com uma vida enfadonha. Há, 
portanto, uma imagem que é 

preciso trabalhar e os meios de 
comunicação têm, aqui, um papel 

a desempenhar”, frisou Sara Sá, 
que é, segundo Granado, uma das 

últimas cinco jornalistas 
portuguesas especializadas em 

ciência.

Já para José Manuel Freitas, a 
importância da ação dos 

engenheiros na sociedade poderá 
ser facilmente entendida através 
de um exercício simples: levando 

os cidadãos a imaginar um mundo 
sem engenharia.

“O problema reside 
exatamente na 
comunicação do trabalho 
destes profissionais. 
Falava-se, há pouco, da 
famosa pala do Pavilhão 
de Portugal, no Parque das 
Nações. Ora, 
normalmente, referem-se 
à estrutura como a ‘pala 
do arquiteto Siza Vieira’, 
quando se trata de uma 
questão de engenharia. 
Terá de haver um novo 
paradigma na 
comunicação e a OE quer 
fazer parte dele”
sublinhou.

Do lado do público, Renato 
Morgado, docente na EEUM 
praticamente desde a sua 
fundação e engenheiro no grupo 
EFACEC há 57 anos, defendeu, 
‘com unhas e dentes’, a sua 
atividade profissional.
“Existe a ideia de que os 
legisladores e médicos é que 
tratam dos problemas complexos 
da sociedade. Mas é exatamente a 
missão de resolver os problemas 
básicos que confere aos 
engenheiros uma enorme 
dignidade, já que, sem essas 
questões resolvidas, as pessoas 
não teriam condições de 
reconhecer os problemas 
complexos”, referiu, 
acrescentando que, ainda que os 

jovens estejam “encantados com a 
ciência”, é preciso “mostrar-lhes 
que todas aquelas tecnologias 
incríveis funcionam porque há 
rapazes e raparigas que as 
concretizam”. No fundo – concluiu 
Rosalia Vargas – provar-lhes que 
os engenheiros não vivem 
fechados sobre si mesmos e são 
pessoas normais, “como nós”, mas 
com instantes de génio.

UMA ÁREA “POUCO SEXY”

A “HONRA” DE RESOLVER
“OS PROBLEMAS

ESSENCIAIS DO HOMEM”
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A importância da 
definição dos Atos de 
Engenharia – e a forma 
como o regulamento 
chegará às universidades – 
foi um dos temas em 
destaque no I Encontro 
Regional de Engenheiros 
do Ambiente.  
 
Mais do que uma conferência, 
uma partilha de experiências e 
preocupações entre engenheiros 
do ambiente (já experientes no 
mercado laboral) e jovens 
estudantes que começam, agora, a 
definir os primeiros passos da sua 
carreira profissional. O I Encontro 
Regional de Engenheiros do 
Ambiente - realizado a 22 de 
janeiro, na sede da OERN – juntou 
quase 40 participantes numa 
sessão de esclarecimento 
organizada em dois momentos 
distintos. 

Na primeira parte da iniciativa, o 
Conselho Regional Norte (CRN) do 
Colégio de Engenharia do 
Ambiente apresentou o relatório 
de atividades desenvolvidas ao 
longo de 2015, num “exercício de 
transparência” assente num dos 
compromissos assumidos pelo 

colégio: o da prestação de contas 
aos seus membros.
“Enquanto engenheiros do 
ambiente, não podemos falar em 
sustentabilidade, accountability, 
eficiência e eficácia se a nossa 
organização profissional falhar. 
Poderemos ser merecedores de 
críticas, mas temos o cuidado de 
fornecer informações para que 
essa análise seja fundamentada”, 
sublinhou o coordenador do CRN 
de Engenharia do Ambiente, 
Carlos Afonso. O segundo 
momento do encontro foi 
dedicado ao esclarecimento de 
dúvidas relativas aos Atos de 
Engenharia, publicados em Diário 
da República a 20 de julho de 2015 
(através do regulamento n.º 
420/2015). Uma “batalha” que, de 
acordo com Sérgio Costa, vogal 
do referido colégio, “se prolonga, 
dentro da Ordem, há mais de dez 
anos”, representando, por isso, 
“um importante passo” na defesa 
da profissão de engenheiro.

“No fundo, a questão dos atos visa 
estabelecer as atividades que cada 
especialidade de engenharia pode 
exercer no mercado. Claro que há 
aspetos a melhorar e, por isso, 
contamos com o contributo de 
todos”, frisou. O desafio seguinte 
passará – acrescentaram os 
responsáveis da OERN – pela 
definição do nível de 
competências, formação e 
experiência profissional adequado 
ao exercício de cada um dos atos. 

“Temos, pela primeira vez, um 
documento que os reconhece. 
Agora, é necessário encontrar 
mecanismos para que, de alguma 
forma, haja a valorização dessa 
estratificação”, sublinhou Carlos 
Afonso.

Uma das preocupações 
transmitidas pelos futuros 
engenheiros ambientais 
prende-se com a divulgação dos 
Atos de Engenharia junto das 
entidades de ensino superior, por 
considerarem essencial esta 
aproximação entre a realidade 
profissional e o contexto 
académico. Preocupação, essa, 
partilhada pelo coordenador do 
colégio, que esclareceu que esse 
trabalho será assumido pela 
OERN. Além disso, adiantou que, 
em termos de qualificação 
profissional, o objetivo é que, a 
médio prazo, o exercício de um 
determinado ato pressuponha 
formação específica. 

Os jovens participantes foram 
ainda desafiados a apoiar a Ordem 
na identificação das áreas de 
formação mais adequadas aos 
engenheiros do ambiente, 
enquanto “profissionais 
polivalentes” e facilmente 
adaptáveis às dinâmicas do 
mercado de trabalho. “Para 
promovermos essas ações 
precisamos do vosso feedback, de 
conhecer as vossas necessidades”, 
sustentou Sérgio Costa, 
reconhecendo a urgência de lutar, 
a uma só voz, pela engenharia 
portuguesa.

ENVOLVER OS
ESTUDANTES
NA REFLEXÃO

OERN DESAFIA 
ENGENHEIROS AMBIENTAIS
A ASSUMIREM VOZ ATIVA 
NA DEFESA DA PROFISSÃO
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O novo edifício da delegação 
distrital será erguido na zona 
histórica de Vila Real, junto ao 
Museu da Vila Velha.

A Ordem dos Engenheiros 
assinalou, em janeiro deste ano, o 
arranque da obra de construção 
do edifício da nova Sede da 
Delegação Distrital de Vila Real 
com a assinatura do contrato da 
empreitada. O acordo, que dará 
origem à nova 'casa' desta 
organização profissional na 
região, foi formalizado pelo 
Bastonário da OE, Carlos Matias 

Ramos, pelo presidente da Região 
Norte da OE (OERN), Fernando de 
Almeida Santos, e pelo Delegado 
Distrital, Manuel Carlos Trindade 
Moreira.

O evento, que funcionou, 
também, como momento de 
partilha de ideias entre os 
engenheiros da região, contou 
igualmente com a presença de 
Adriano Sousa, vereador com o 
pelouro do Ordenamento do 
Território e Planeamento Urbano 
da Câmara Municipal de Vila Real. 
A nova delegação distrital – que 

nascerá nas proximidades do 
Museu da Vila Velha – representa, 
de acordo com o presidente da 
OERN, “mais um passo estratégico 
no estreitamento da relação da 
OE com os seus membros”. 
Para Fernando de Almeida Santos, 
só assim será possível continuar a 
lutar pela dignificação da 
profissão de engenheiro, tendo 
em conta o “papel de extrema 
importância que a Ordem assumiu 
desempenhar na promoção da 
engenharia, no acesso à profissão 
e na defesa do prestígio destes 
profissionais”.

“A Engenharia como motor do 
Turismo” foi o mote lançado pelo 
ISEP, numa conferência centrada 
nos desafios que se colocam à 
engenharia, enquanto fator de 
desenvolvimento económico e 
social.

Cada vez mais atraente, o Porto e 
Norte do país tornou-se destino 
turístico privilegiado e, só em 
2014, acolheu mais de três 
milhões de dormidas de 
estrangeiros. Os fatores de 
atratividade são vários e vão da 
gastronomia e das paisagens até 
ao “sotaque” das gentes, passando 

cada vez mais pela cultura, um 
dos eixos de atuação estratégicos 
do atual município. Mas que parte 
cabe à engenharia, quando se fala 
do potencial turístico da região? 
De acordo com Fernando de 
Almeida Santos, Presidente da 
Ordem dos Engenheiros Região 
Norte e um dos oradores da 

• NOTÍCIAS

ORDEM DOS ENGENHEIROS CONSTRÓI
NOVA SEDE EM VILA REAL

ENGENHARIA COMO ALIADA DO TURISMO

conferência “A Engenharia como 
Motor do Turismo” promovida 
pelo ISEP (Instituto Superior de 
Engenharia do Porto), “a 
engenharia é transversal a todas 
as áreas essenciais ao 
crescimento do turismo. Desde as 
grandes infraestruturas 
(aeroportos e vias férreas, por 
exemplo), à edificação de obras 
que são em si mesmas fator de 

atração, até às novas tecnologias 
aplicadas à promoção turística.”

Falar de turismo é também, e de 
certa forma, falar de engenharia, 
mesmo que a palavra não seja 
chamada ao “discurso”. E foi 
exatamente esta a mensagem que 
todos os oradores procuraram 
passar na iniciativa realizada no 
início de março. Além do 

Presidente da OERN, a 
conferência contou com a 
participação da Secretária de 
Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho; do arquiteto 
responsável pelo projeto do novo 
Terminal de Cruzeiros de Leixões, 
Luís Pedro Silva; e do CEO da 
Douro Azul e grande 
impulsionador do turismo no 
Douro, Mário Ferreira.
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conferência “A Engenharia como 
Motor do Turismo” promovida 
pelo ISEP (Instituto Superior de 
Engenharia do Porto), “a 
engenharia é transversal a todas 
as áreas essenciais ao 
crescimento do turismo. Desde as 
grandes infraestruturas 
(aeroportos e vias férreas, por 
exemplo), à edificação de obras 
que são em si mesmas fator de 

atração, até às novas tecnologias 
aplicadas à promoção turística.”

Falar de turismo é também, e de 
certa forma, falar de engenharia, 
mesmo que a palavra não seja 
chamada ao “discurso”. E foi 
exatamente esta a mensagem que 
todos os oradores procuraram 
passar na iniciativa realizada no 
início de março. Além do 

Presidente da OERN, a 
conferência contou com a 
participação da Secretária de 
Estado do Turismo, Ana Mendes 
Godinho; do arquiteto 
responsável pelo projeto do novo 
Terminal de Cruzeiros de Leixões, 
Luís Pedro Silva; e do CEO da 
Douro Azul e grande 
impulsionador do turismo no 
Douro, Mário Ferreira.

DIA NACIONAL
DO ENGENHEIRO

“A OE deve ser tida 
como um parceiro 
nas decisões mais 
importantes do país”

Durante as comemorações do Dia Nacional do 
Engenheiro 2015, o presidente da OERN, Fernando de 

Almeida Santos, defendeu que a Ordem pode e deve 
“assumir um papel ativo junto do Estado”, recordando 

que “a engenharia é vida e bem-estar social”.

Entre os dias 27 e 29 de novembro de 2015, 
profissionais de engenharia das diferentes áreas 
assinalaram o Dia Nacional do Engenheiro (DNE), 

destinado a promover o debate de alguns dos 
problemas mais prementes do setor no país.

A iniciativa, que celebra a criação da Ordem dos 
Engenheiros (em novembro de 1936), juntou 

cerca de 450 participantes na
cidade de Braga.

Inspirar as novas gerações de profissionais, 
que se lançam, agora, à conquista do mercado 
de trabalho, é um dos objetivos do evento, que 

funciona ainda como um momento de 
homenagem aos engenheiros portugueses.

O presidente da OERN, Fernando de Almeida Santos, 
aproveitou, assim, para realçar o esforço feito pela 

Ordem com vista à dignificação da profissão, 
destacando, particularmente, “o desenvolvimento do 

SIGOE, o novo sistema de gestão que nos permitirá, 
finalmente, desmaterializar o processo de 

atendimento aos membros”. Contudo, “há, ainda, 
muito a fazer pela Engenharia Portuguesa”, alertou.

“A dimensão político-institucional da OE,
por exemplo, deve ser trabalhada”, 

sublinhou, frisando que a instituição deve “assumir 
um papel ativo junto do Estado”, participando “nas 
decisões mais importantes para o país. “A engenharia 
é vida e bem-estar social. Os engenheiros ‘servem’ as 
pessoas e esta é a nossa principal missão”, recordou. 

A função “civilizadora” do engenheiro foi igualmente 
destacada pelo Bastonário da OE, Carlos Matias 
Ramos. “A dinâmica de um mundo altamente 
competitivo, como é o nosso, exige a incorporação
de conhecimento e, em particular, do conhecimento 

tecnológico, no potencial produtivo do país.
 <A satisfação desse desígnio impõe a 
mobilização da nossa engenharia”, ressalvou. 
Também presente no evento, o Secretário de 
Estado-adjunto e do Ambiente, José Mendes, 
reconheceu que “o país tem imensos desafios 

pela frente”, na resolução dos quais a 
engenharia terá um papel fundamental. “Estou 

certo que os engenheiros não vão faltar à chamada”, 
referiu.

Além da Assembleia Magna (espaço de diálogo entre 
os órgãos dirigentes e os membros da Ordem), o 
programa do DNE 2015 contou ainda com duas 
conferências proferidas pelos engenheiros Belmiro 
de Azevedo e António Reis (condecorados com a 
Medalha de Ouro da OE) e um debate sobre Inovação, 
moderado pelo professor António Cunha, reitor da 
Universidade do Minho.



Com grandes poderes vêm 
grandes responsabilidades’. A 
expressão, de caráter genérico e 
retirada de um filme, pode muito 
bem ser aplicada ao papel (de 
crescente importância) dos 
engenheiros informáticos na 
sociedade atual. De facto, tal 
como reconheceu Ricardo J. 
Machado, coordenador regional 
do Colégio de Engenharia 
Informática da Ordem dos 
Engenheiros – Região Norte 

(OERN), “desde o surgimento da 
era da Informação, na década de 
1950, até aos dias de hoje, em 
pleno início da Quarta Revolução 
Industrial (vulgarmente chamada 
de Indústria 4.0), foi percorrido 
um longo caminho no 
desenvolvimento de tecnologia, 
conhecimento e valorização 
económica relacionados com o 
domínio profissional da 
Engenharia Informática”.
 

E a verdade é que, “a confiança 
pública que o exercício de um Ato 
de Engenharia exige, tendo em 
conta as eventuais consequências 
nefastas para a saúde, segurança e 
bem-estar dos indivíduos, é, 
atualmente, reconhecida como 
justificável” também nesta 
especialidade. Basta pensarmos 
que toda a estrutura dos setores 
da Justiça, das Finanças e da 
Saúde, por exemplo, está 
profundamente dependente de 

• MAIS AÇÃO

Para Ricardo J. Machado, coordenador 
regional do Colégio de Engenharia 
Informática da OERN e Professor 
Catedrático da Escola de Engenharia 
da Universidade do Minho, as falhas 
registadas, por exemplo, nos sistemas 
informáticos dos setores da Justiça, 
Finanças e Saúde “são evitáveis” se 
forem solicitados aos profissionais da 
especialidade “os estudos e projetos 
adequados” e se “os decisores de topo” 
assumirem os investimentos “na 
globalidade”.
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sistemas informáticos, que, 
afetados por um dado problema, 
terão reflexos na vida de milhares 
de cidadãos. 

A escalada de regulação da 
profissão ainda agora começou – 
com a publicação, em Diário da 
República (DR), dos Atos de 
Engenharia, em julho de 2015 – 
mas a consciencialização dos 
profissionais para a importância 
deste trabalho não é recente. 
Assim, ainda que os Atos de 
Engenharia associados à 
informática e sistemas de 
informação só tenham surgido “18 
anos depois da criação da 
especialidade”, Ricardo J. Machado 
espera que não sejam necessários 
“outros tantos” para que 
comecem, efetivamente, a fazer 
parte da vida dos engenheiros. 
Independentemente do caminho a 
percorrer – acrescentou – com a 

efetivação dos Atos, a Engenharia 
Informática “atingiu, finalmente, o 
patamar de maturidade que o seu 
nível de desenvolvimento técnico 
e científico, bem como o seu 
impacto e influência na 
sociedade, justificavam”.

A “eufemística noção
de bug”
E que problemas poderão, então, 
ser evitados no novo contexto de 
regulação da profissão? Ora, 
segundo o responsável, há que ter 
bem presentes determinados 
aspetos, nomeadamente o facto 
de a engenharia pretender 
“eliminar, ao máximo, o fator 
surpresa dos artefactos (sistemas, 
produtos, serviços ou processos), 
cuja conceção e realização estão 
sob a sua responsabilidade”. 
“Infelizmente, os utilizadores de 
soluções informáticas têm vindo a 

apresentar níveis de tolerância à 
surpresa superiores aos 
utilizadores de artefactos da 
responsabilidade de outras 
especialidades”, lamentou, 
esclarecendo que isto se deve, 
“enormemente”, à “eufemística 
noção de bug como complacência 
para com os ‘enganos’ 
sistemáticos que os profissionais 
continuam a cometer.
Desta forma, sublinhou, 

“enquanto a 
terminologia correta de 
‘defeito’ não for 
conscientemente 
assumida por todos os 
envolvidos 
(profissionais, clientes e 
utilizadores), as soluções 
informáticas 

continuarão a ser 
percecionadas com 
níveis de tolerância à 
surpresa muito acima do 
razoável”.

A formalização dos Atos de 
Engenharia nesta área vem, assim, 
“tornar possível uma clara 
separação de papéis entre os 
executores das diversas funções”. 

“Foi precisamente com a 
separação de papéis que as outras 
especialidades (tradicionais) 
conquistaram espaço para a 
valorização e responsabilização 
dos engenheiros, em cooperação 
com outros profissionais, 
nomeadamente, arquitetos e 
implementadores”, sustentou. 
Assim, realçou o coordenador do 
colégio, ainda que, por vezes, não 
se justifique o envolvimento do 
engenheiro informático na 

execução de tarefas de 
materialização das decisões 
tomadas na fase de conceção, o 
profissional terá de ter sempre 
um papel de “coordenação e 
supervisão do trabalho de 
implementadores não 
engenheiros”.
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“É nestes contextos de 
complexidade que se joga a 
capacidade de eliminar a surpresa 
dos sistemas, processos e serviços 
de informação (e dos recursos 
informáticos a eles associados) 
com efeitos nefastos para a saúde, 
segurança e bem estar dos 
indivíduos. Para isso, é 
imprescindível responsabilizar os 
engenheiros Informáticos pelas 
decisões tomadas no âmbito do 
planeamento, projeto, gestão, 
auditoria e controlo de qualidade”, 
defendeu.

Falhas “evitáveis” nos 
setores da Justiça, das 
Finanças e da Saúde
A importância da 
responsabilização destes 
profissionais evidencia-se ainda 
se pensarmos que os mesmos 
atuam “em todos os domínios de 
aplicação das tecnologias de 
informação”, nomeadamente nos 
sistemas de informação 
financeira, geográfica, industrial e 
de saúde, bem como no âmbito da 
própria indústria de software. 

“Esta atuação generalizada fez 
com que a sociedade atual 
funcione, em permanência, na 
dependência de artefactos 
tecnológicos planeados, 
desenvolvidos e mantidos por 
engenheiros informáticos”, notou, 
acrescentando que os tribunais 
judiciais, por exemplo, assim 
como todas as outras 
organizações e indivíduos que 
interagem com o sistema judicial 
português, “dependem 
profundamente de sistemas 
informáticos”. 
Não será, portanto, de estranhar 
que os efeitos do colapso do 
Citius (sistema informático dos 
tribunais), em 2014 – que acabou 
por deixar a justiça a marinar 
durante 44 dias – se prolonguem 
no tempo. “Tendo em conta a 
cobertura nacional e o volume dos 
processos informacionais do 
Citius, estou profundamente 
convencido de que o seu colapso 
causou prejuízos de elevadíssima 
magnitude, com efeitos a 
fazerem-se sentir na sociedade 
durante vários anos”, elucidou. 

“Recorrendo à 
comparação com uma 
das profissões reguladas, 
há mais tempo, nas 
economias ocidentais, é 
habitual dizer-se, 
informalmente, que um 
ato médico pode levar 
uma pessoa à morte, 
mas um ato de 
engenharia pode 
provocar a morte de 
muitas pessoas e causar 
danos financeiros de 
muitos milhões”
acrescentou.

No que diz respeito aos problemas 
associados ao sistema informático 
das repartições de Finanças, há, 
segundo o responsável, duas 
necessidades a ter em conta: 
assegurar a qualidade das 
tecnologias e sistemas de 
informação em todo o seu ciclo de 
vida, “desde o anteprojeto até à 
sua exploração em contexto 
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organizacional”, e consciencializar 
os decisores de topo “que o 
investimento em sistemas 
informáticos não se pode limitar 
ao custo da aquisição e instalação 
dos recursos informáticos de 
suporte aos sistemas, processos e 
serviços de informação”. 
Para Ricardo J. Machado, “a 
questão de fundo, nos setores da 
Justiça, das Finanças e da Saúde, 
prende-se com a relutância em 
considerar os profissionais de 
engenharia no seu todo e na 
tendência recorrente e 
sistemática em encará los como 
tecnólogos”. “As falhas referidas 
nos sistemas informáticos de 
todos esses setores são evitáveis, 
se forem solicitados aos 
engenheiros informáticos os 
estudos e projetos adequados e se 
os decisores de topo assumirem 
responsavelmente o investimento 
na sua globalidade”, resumiu.

A integração dos atos 
em ambiente académico
Em termos de regulação, defesa e 
salvaguarda da profissão, o 
responsável considera que o 
próximo passo a dar deverá ser no 
sentido de promover “uma 
reflexão, a nível nacional, sobre a 
forma como os atos devem ser 
abordados, em termos 
educacionais, ao longo dos ciclos 
de formação académica superior. 
“De seguida, dever se á iniciar um 
novo exercício, de forma a propor 
a criação de Especializações 
Verticais e Horizontais no âmbito 
dos grupos de atividades do 
profissional de Engenharia 
Informática”, acrescentou, 
assumindo a ambição de 
contribuir para “acabar com o 
tempo dos engenheiros 
informáticos estritamente 
tecnólogos”. 

“Um engenheiro 
informático não pode ser 
só um ‘mero’ especialista 
em linguagens de 
programação, bases de 
dados, redes de 
computadores, Internet, 
etc. É preciso aprender a 
conciliar as 
competências técnicas 
com as dimensões 
humana (interação, 
usabilidade, validação) e 
social (organizações, 
estratégia, gestão) da 
existência das 
tecnologias e sistemas de 
informação”, constatou.
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• MAIS INOVAÇÃO

São projetos inovadores que ‘respiram’ engenharia e que 
transformaram experiências de incubação em casos sérios 

de empreendedorismo. Na Adclick e na 4ALL Software,
o gosto pelo desafio é a grande fonte de energia dos 
profissionais, que procuram superar-se a cada dia. 

Da incubação
ao sucesso
empresarial
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Logo à entrada, um convite a 
ficar. Os puffs coloridos e o 
quadro cuidadosamente 
encostado à parede - onde se lê a 
máxima “pintar sorrisos” – vai 
revelando a filosofia de 
descontração do espaço. E não há 
como ignorar a divertida caneca 
“Rendez-vous à Paris” (pousada 
numa estante) e o ritmo 
incessante da melodia dos 
teclados. Esse é, aliás, o som 
ambiente da Adclick, sedeada no 
UPTEC (Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do 
Porto). Noutros recantos da 

tecnológica portuguesa (que 
controla sites e redes sociais em 
todo o mundo) faz-se uma pausa 
para matraquilhos, mas os 
objetivos a cumprir, esses, estão 
assegurados.

A linha de crescimento da 
empresa em termos de volume de 
faturação pode comprová-lo. 
“Tivemos 100 mil euros em 2008; 
300 mil em 2009; um milhão em 
2010; dois milhões em 2011 e 
fechámos 2015 com cerca de dez 
milhões”, resumiu Cláudio 
Fernandes, CEO da empresa 

especializada em marketing 
digital.
Para os fundadores do projeto 
(quatro engenheiros de áreas 
tecnológicas), os valores não 
representam grande surpresa.

“Vindo de multinacionais e 
estando expostos a grandes 
números, a nossa ideia foi sempre 
a de que só valeria a pena 
continuar neste negócio se ele 
crescesse”, frisou, reconhecendo, 
ainda assim, que a grande 
exposição internacional 
conquistada pela Adclick através 

do Porto, pode, sim, ter um quê 
de surpreendente. A empresa, 
criada em 2007, opera em mais de 
uma dezena de países e controla 
perto de cem websites e 
comunidades sociais do mundo.

A dinâmica do negócio levou, 
inclusivamente, à criação do 
chamado Impacting Group, que 
integra, assim, não só a Adclick, 
mas também a sua 
correspondente no Brasil, a 
Wondeotec (uma plataforma de 
email marketing) e a Smarkio 
(plataforma de integração e 
otimização de marketing e 
vendas, que poderá, 
eventualmente, ser usada por 
entidades concorrentes). As três 
empresas portuguesas (situadas 
no polo tecnológico portuense) 
empregam cerca de 90 dos 140 
colaboradores do grupo, que tem 

na sua carteira de clientes marcas 
como a Greenpeace, EDP, Galp, 
Banco Itaú e Cofidis.
E a proximidade entre os 
diferentes projetos é uma das 
suas mais-valias. “Temos poucas 
hierarquias, estamos quase todos 
no UPTEC e temos uma política 
de porta aberta”, referiu o 
responsável, destacando a 
importância de se tratar de uma 
equipa bastante jovem, com uma 
média de idades de 27, 28 anos.

O segredo para a obtenção de 
resultados, esse, é simples: 
procurar “estar sempre na 
vanguarda”. “Precisamos de ter 
conhecimento do que é feito fora 
do país e desenvolver tecnologia 
própria. Participamos em fóruns 
internacionais, feiras, 
conferências e conhecemos muito 
bem o meio digital”, detalhou 

Cláudio Fernandes, 
acrescentando que, face à 
qualidade dos seus profissionais e 
à “excelência da engenheira 
portuguesa”, a Adclick é capaz de 
“competir em qualquer país do 
mundo”.

MAIS INOVAÇÃO •  
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Pedro Roque, Nuno Morais e 
Cláudio Fernandes foram os 
grandes impulsionadores da 
história da Adclick (o quarto sócio 
acabou por sair do projeto). 
Os três engenheiros (dois de 
informática e um industrial) 
trabalhavam no estrangeiro 
quando detetaram uma falha no 
mercado português ao nível dos 
motores de comparação de preços 
de um produto disponível em 
diferentes lojas online. 
Avançaram com o projeto, mas 
rapidamente perceberam que o 
negócio não estava a crescer ao 
ritmo desejado. Conclusão: a 
empresa manteve-se, mas voltada 
para uma área que dava, na altura, 
os primeiros passos em Portugal: o 
marketing digital.
Estavam lançadas as bases daquela 
que viria a ser considerada, em 
2013, uma das 50 tecnológicas com 
maior crescimento na Europa, 
África e Médio Oriente.

O desafio constante lançado aos 
colaboradores é, para o CEO, um 
dos fatores mais apreciados pelo 
grupo. Que o diga Nuno Lopes 
(business developer) que, desde 
2012, teve oportunidade de 
integrar três equipas diferentes. 
“Sempre quis aproximar-me da 
parte comercial [onde está 
atualmente], mas achei que só 
conseguiria fazê-lo bem se 
dominasse as etapas anteriores. 
Quando estava na produção, na 
gestão de suportes, nas 
campanhas sentia que o que 
chegava da área comercial não 
tinha a devida ligação ao que nós 
precisávamos”, contou, 
reconhecendo que o ambiente 
descontraído é, “claramente, um 
dos segredos do sucesso do 
negócio”.

“Estando numa área em 
crescimento, somos 
naturalmente abordados por 
outras empresas para integrar os 
seus quadros. O facto de 
gostarmos do local onde 
trabalhamos faz com que as 
pessoas não queiram sair daqui”, 
assegurou o responsável, com 
Mestrado em Engenharia de 
Serviços e Gestão pela FEUP.

E prosseguiu. “A Adclick tem 
feito um esforço enorme, nos 
últimos anos, para valorizar cada 
vez mais os seus colaboradores, 

que são o bem mais valioso da 
empresa”, sustentou, sublinhando 
que, além da possibilidade de 
progressão na carreira e da 
mobilidade interna, todos eles 
beneficiam de uma bolsa de 
formação anual para poderem 
evoluir enquanto profissionais.

De resto, manter uma “filosofia 
de gestão de longo prazo”, que 
permita “fazer investimentos e 
olhar para o futuro”, é o grande 
objetivo do grupo. “Temos de 
manter a ambição de crescer 
porque, nesta área, se não se 

cresce, morre-se”, notou Cláudio 
Fernandes, acrescentando que 
“fazer mais e melhor” é o lema da 
equipa. Ou não tivesse a 
tecnológica portuense sido eleita 
a melhor empresa do setor 
terciário em Portugal pelo júri 
dos “Prémios Fazemos Bem 2015” 
(destacando-se pela vocação 
exportadora dos negócios, 
inovação na oferta dos serviços e 
cultura empreendedora).

Marcar a diferença à boleia da engenharia
Um pouco mais recente – mas com uma solução 
inovadora à escala global – a 4ALL Software, spin-off da 
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, também 
está a ‘dar nas vistas’. A história da empresa começou a 
ser escrita, em 2014, por um docente e dois alunos da 
UTAD, que desenvolveram uma aplicação móvel que 
permite a cidadãos surdos contactarem os serviços de 
emergência sem a necessidade de uma chamada de voz.
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O projeto, assente na interação 
tátil com um smartphone, viria a 
chamar-se SOSPhone e acabou 
por ditar o nascimento da startup, 
inicialmente instalada na 
incubadora de empresas da UTAD. 
Entretanto, “face ao crescimento 
registado”, a 4ALL Software, 
especializada em soluções móveis 
multiplataforma, soluções web, de 
controlo fabril e laboratorial, foi 
transferida para o Régia Douro 
Park (parque de ciência e 
tecnologia também localizado em 
Vila Real).

Com cinco engenheiros a 
trabalhar de forma permanente 
(um eletrotécnico, uma biomédica 
e três informáticos) e alguns 
colaboradores em regime de 
freelancer ou outsourcing para os 
picos de atividade, o projeto 
representa a excelência da 
aplicação da engenharia à criação 
de soluções de bem-estar. 
Basicamente, com o SOSPhone, o 
utilizador vai descrevendo a 
emergência, com grande detalhe, 
através da seleção de ícones que 
lhe vão sendo apresentados. “O 

resultado desta interação é uma 
mensagem de texto (SMS) que 
representa a situação descrita e 
que é entregue ao serviço de 
emergência”, descreveu Benjamim 
Fonseca, CEO da empresa. 
Segundo acrescentou o fundador, 
a potencialidade da aplicação foi 
reconhecida, há cerca de um ano, 
pela Fundação para a Ciência e 
Tecnologia (FCT), com a 
atribuição do Prémio de Inclusão 
e Literacia Digital 2014 (cerca de 
38 mil euros).
Ainda assim – e apesar “da 

excelente reação das pessoas” – o 
SOSPhone ainda não se encontra 
disponível nos mercados 
aplicacionais, já que “a sua 
implementação efetiva está 
dependente de entidades 
governamentais, não tendo 
havido, até ao momento, 
disponibilidade da tutela para a 
sua concretização”. “De qualquer 
forma, a integração oficial com o 
serviço nacional de emergência 
teria de ser sempre feita de forma 
gratuita para o utilizador. Neste 
momento, a empresa está a 
estudar alternativas não oficiais à 

sua disponibilização, estando 
aberta ao estabelecimento de 
parcerias que permitam facilitar a 
concretização”, sublinhou.
Mas o trabalho prossegue, num 
“ambiente descontraído, de 
amizade e boa disposição”. Na 
4ALL Software não há horário de 
trabalho fixo – nem espaço para o 
“cinzentismo” – mas as ideias 
sucedem-se. “Neste momento 
estamos a concluir um projeto de 
software de gestão laboratorial 
para controlo de análises químicas 
e microbiológicas. Estamos 
também a terminar a aplicação 

móvel ‘O Nosso Dia’, que permite 
aos noivos gerirem diversos 
aspetos relativos à organização do 
seu casamento, principalmente no 
que diz respeito à comunicação 
com os convidados”, adiantou 
Benjamim Fonseca. Nos próximos 
meses, a equipa iniciará projetos 
nas áreas da saúde, manufactoring 
e transportes, tendo ainda em 
carteira outras “soluções 
desenvolvidas no âmbito do 
SOSPhone, da comunicação com 
farmácias, assistência em viagem 
e call centers”. Abram alas à 
inovação.

MAIS INOVAÇÃO •  
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Pouco a pouco, vão 
‘acordando’ de um sono profundo, 
induzido pelo tempo. Entre eles, 
alguns exemplares de grande 
valor: um livro de Gustave Eiffel, 
referente à Exposição Universal 
de 1867, realizada em Paris, ou as 
“Obras sobre Mathematica”, do 
reconhecido matemático 
português Francisco Gomes 
Teixeira.

E é vê-los, cuidadosamente 
organizados, a repousarem, à 
média luz, nas estantes da 
Biblioteca da Faculdade de 
Engenharia da Universidade do 
Porto (BFEUP). São milhares de 
livros, monografias, periódicos e 
outras publicações de natureza 

iminentemente técnica que dão 
corpo ao espólio bibliográfico da 
Ordem dos Engenheiros - Região 
Norte (OERN), permanecendo 
disponíveis para consulta pública, 
num evidente desafio lançado aos 
que não resistem a viajar pela 
história da engenharia portuguesa 
(e não só). Parte do acervo ainda 
está por desvendar (em caixas 
fechadas que aguçam o ‘apetite’ 
de quem percorre o piso -1), mas a 
verdade é que, um ano depois do 
arranque do projeto, que uniu as 
duas instituições com vista à 
preservação da documentação, 
são já mais de oito mil os 
exemplares catalogados, número 
que não ficará por aqui.
As obras de reabilitação 
realizadas, há alguns anos, na 
sede regional funcionaram como 
“um primeiro alerta” para o vasto 
leque de volumes adquiridos ou 
doados à associação profissional 
ao longo do tempo. “O espólio, 
que estava armazenado num dos 
pisos do edifício, teve de ser 
retirado”, explicou Pedro Mêda, do 
Conselho Diretivo da OERN, 
acrescentando que foram 
necessárias centenas de caixas 
para guardar provisoriamente 
todo o material. Face ao 

surpreendente volume de 
publicações, os dirigentes não 
tiveram dúvidas e decidiram 
lançar, literalmente, ‘mãos à obra’. 
Até porque, como recordou o 
responsável, “um documento que 
é inacessível ou de difícil acesso 
perde-se, sumindo-se, assim, um 
pedaço de História”.

Ora, se um dos desafios 
assumidos pela Ordem passa pela 
valorização e dignificação da 
profissão de engenheiro, “olhar 
para o passado” é – defendeu – 
um fator essencial. “Só podemos 
saber para onde vamos se 
soubermos de onde vimos. E este 
espólio não estava preparado para 
comunicar aquilo que é a história 
da engenharia e dos engenheiros”, 
resumiu, sublinhando que 

UMA HERANÇA DE TODOS OS TEMPOS

E S P Ó L I O  O E R N

As obras que integram o fundo documental da OERN, transferidas, há cerca de um ano, 
para a Biblioteca da FEUP, podem ser consultadas pelo público em geral e requisitadas 
pela comunidade académica e pelos membros da Ordem.
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“prestigiar a profissão faz-se não 
só dando relevo às pessoas que 
constituíram o espólio, mas 
catalogando-o e colocando-o 
disponível à comunidade”.
O projeto não tardou, por isso, a 
arrancar. “Precisávamos de um 
local com as condições 
necessárias ao acolhimento dos 
livros e percebemos que a BFEUP 
seria uma ótima opção porque, 
por um lado, situa-se perto da 

OERN, por outro, é detentora de 
um espólio enorme e muito bem 
organizado”, justificou, realçando 
ainda a oportunidade de se 
completarem coleções 
inacabadas, através do 
cruzamento de obras dos dois 
acervos.

A história da 
engenharia em 
Portugal e no mundo
E se o processo de tratamento 
técnico dos livros está longe do 
fim, a verdade é que o projeto já 
está a resultar na idealização de 
possíveis iniciativas culturais. 
Uma delas? A eventual criação de 
uma biblioteca virtual 
inteiramente dedicada às várias 
edições do Congresso de 
Engenharia (atual Congresso 
Nacional da Ordem dos 
Engenheiros). “O projeto 
resultaria exatamente desta 
complementaridade entre 
coleções e acredito que, juntando 
as bibliotecas do técnico, 
poderíamos ficar com a 

informação do congresso 
totalmente completa”, afirmou 
Luís Miguel Costa, diretor da 
BFEUP.
 
A variedade de documentos que 
integram o espólio é, assim, uma 
inegável mais-valia reconhecida 
ao acervo bibliográfico da OERN. 
Que o diga Alexandre Simões, 
responsável pelo tratamento 
documental do fundo histórico 
(assumindo as tarefas de 
catalogação, indexação, 
finalização e limpeza das obras). 
“Há monografias, separatas de 
congressos, promovidos pela 
Ordem e por outras entidades 
ligadas à engenharia, milhares de 
periódicos, que vou começar, 
agora, a analisar, e sebentas, 
usadas antigamente para divulgar 

as matérias”, descreveu. Os temas 
das publicações, esses, também 
são diversos. No entanto, no topo 
da lista surgem as temáticas dos 
caminhos de ferro, geologia, 
engenharia civil, materiais de 
construção, agricultura e 
hidráulica. 

“Há muitos livros sobre os 
caminhos de ferro porque uma 
parte das doações remonta ao 
final do século XIX e início do 
século XX. Neste período, 
registou-se uma grande evolução 
ao nível da engenharia civil (com 
as obras públicas de âmbito 
nacional e municipal), sobretudo 
através da construção de 
infraestruturas como a ferroviária 
e a de abastecimento de água.
O desenvolvimento do tecido 

Livro mais antigo do espólio (1837), sobre Zoologia
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Ainda que a maior parte da 
coleção da biblioteca possa ser 
consultada pelo público em geral, 
a requisição de obras só pode ser 
efetuada pela comunidade 
académica e pelos membros da 
OE. “Qualquer pessoa, 
independentemente de pertencer 
à escola ou à Ordem, é 
bem-vinda. A diferença reside no 
momento em que se decide pegar 
na informação e levá-la para casa. 
Aqui, é necessário haver um 
registo e uma relação 
institucional”, esclareceu Luís 
Miguel Costa. 

No caso dos membros da OE, a 
requisição de documentos exige 
apenas uma inscrição (efetivada 
em poucos minutos, depois de 
confirmado o vínculo à associação 
profissional). O acesso ao acervo 
electrónico, que representa cerca 
de 65% da informação 
disponibilizada, só pode ser feito 
(nos computadores da biblioteca) 
mediante a atribuição de uma 
conta de utilizador (processo que 
demorará, no máximo, uma 
semana). 

De resto, a porta do espaço, de 
abertura automática, estará 
constantemente a convidá-lo a 
entrar e a fazer parte de uma 
história que atravessa gerações, à 
boleia da paixão pela engenharia.

Membros podem
aceder ao espólio
físico e digital

industrial fomentou também a 
engenharia mecânica, com a 
construção de maquinaria, 
locomotivas e o aperfeiçoamento 
da máquina a vapor”, elucidou 
Pedro Mêda, sublinhando que o 
acervo é, deste modo, um reflexo 
tecnológico de Portugal num 
dado momento da sua história. 
Não será, assim, de estranhar que 
o espólio contenha obras sobre a 
questão da florestação do país, as 
colónias portuguesas, a 
problemática das “imundícies” na 
cidade do Porto, o planeamento 
urbano ou as redes de 
saneamento, num emaranhado de 

pistas que permitem “perceber as 
origens e a história da engenharia 
em Portugal e no mundo”. 

Curiosamente, o livro mais antigo, 
de 1837, é sobre zoologia, exibindo 
coloridas ilustrações das mais 
diversas espécies animais. No rol 
de antiguidades constam ainda o 
“Manuel de l’ingénieur des ponts 
et chaussées”, de A. Debauve, 
cujos fascículos foram publicados 
entre 1872 e 1876, ou o “Traité de 
la construcion des ponts”, obra de 
M. Gauthey (1845). Claro que, 
entre as publicações disponíveis, 
não faltam obras de vários 

ex-bastonários da Ordem dos 
Engenheiros, nomeadamente de 
Manuel Coelho Mendes Rocha, 
que liderou a Sociedade 
Internacional de Mecânica das 
Rochas entre 1966 e 1970.
Segundo defendeu Pedro Mêda, o 
fundo documental da OERN está, 
agora sim, a cumprir o seu 
objetivo: “comunicar com os 
membros, com a comunidade 
estudantil, designadamente a da 
Universidade do Porto, que o 
pode requisitar, e com o público 
em geral, que o poderá consultar”.
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Top temas
do espólio

Vitorino Teixeira Laranjeira 
1855-1934 (Amarante)

Matemático, militar, engenheiro e professor

Flávio Augusto Marinho Pais
1867 (Porto)

Engenheiro civil, presidente da direção da Associação
dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal

António Augusto de Sousa Taveira
1917 (Foz do Douro)

Engenheiro civil, professor assistente de Hidráulica na 
FEUP (1956-1957), presidente do núcleo regional do Norte 

da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos

UM GRANDE NÚMERO DE OBRAS QUE INTEGRAM 
O ESPÓLIO PERTENCEU E/OU FOI DOADO

POR ESTES TRÊS ENGENHEIROS:
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Quando Michael J. Fox
e Christopher Lloyd vestem
a pele de Marty McFly 
um adolescente aparentemente 
calmo, natural da cidade 
fictícia de Hill Valley, na 
Califórnia) e Emmett Brown 
(carismático cientista ao estilo 
de Einstein), juntando-se,
à mistura, um DeLorean 
DMC-12 transformado em 
máquina do tempo, o resultado 
não pode ser diferente. Com 
elevadas doses de imaginação 
e muito vanguardismo), 
viaja-se de 1985 até 2015 para, 
ao longo de uma hora e 47 
minutos de aventura, se 
espreitar ‘o amanhã’. Se não viu 
o segundo episódio da trilogia 
“Regresso ao Futuro” (realizada 
por Robert Zemeckis), desafio 
aceite! Vamos mostrar-lhe de 
que forma as visões futuristas 
(em termos de realizações de 
engenharia) se concretizaram.

A viagem começa quando Doc 
Brown, Marty e a namorada 
(Jennifer) rumam ao futuro para 
resolver uma questão familiar 
(evitar que o filho do casal seja 
preso). E o dia escolhido para a 
ação, esse, ainda está bem 
presente na memória dos 
cinéfilos. A data mágica foi 
celebrada a 21 de outubro de 2015, 
quando, à distância do tempo – e 
à boleia da sétima arte – as 
personagens ‘aterraram’ num 
cenário futurista que viria a ficar 
para a história do cinema. Teria o 
argumentista a pretensão de 

prever o futuro? Não sabemos. 
Certo é que, apesar de ainda não 
existirem autoestradas nos céus, 
roupa que se adapta ao tamanho 
da pessoa que a veste nem  
gadgets indutores de sono, há 
uma mão cheia de previsões que, 
efetivamente, se concretizaram 
ou estão bastante próximas da 
realização. 
Basta assistir aos primeiros 
minutos do filme para perceber 
que, neste salto temporal, as 
grandes inovações foram, sem 
dúvida, de caráter tecnológico.
Será aquele futuro – idealizado há 
três décadas – assim tão diferente 
do nosso presente? Em 1989, ano 
de lançamento do filme, a 
videoconferência (à qual Marty 
recorre para reunir com o patrão) 
era uma possibilidade digna de 
ficção científica. Hoje, uma 
realidade perfeitamente acessível, 
por exemplo, através de um 
smartphone. E não há como não 
associar os óculos de realidade 
virtual (utilizados pela família, 
durante uma refeição) ao atual 
dispositivo Google Glass. 
Surpreendido?

É que há mais. Pensemos, por 
exemplo, nas câmaras voadoras 
que surgem num determinado 
momento da história, muito 
semelhantes aos drones dos 
nossos dias. E ainda no recurso à 
impressão digital como ‘chave de 
segurança’ (usada, no filme, em 
três situações: para identificação, 
validação de pagamentos e 
abertura de portas), em 
consonância com o que acontece 
atualmente.

De referir também que os três 
grandes ícones do “Regresso ao 
Futuro II” – o hoverboard (skate 
flutuante), o DeLorean e as 
sapatilhas com atacadores 
automáticos – ainda não existem 
exatamente nos moldes em que 
foram retratados, havendo, 
contudo, protótipos em 
desenvolvimento.

Com efeito, em 2015, a japonesa 
Lexus lançou um hoverboard que 
funciona à base da levitação 
magnética (numa pista específica), 
com o nitrogénio líquido (usado 
para arrefecer os 
supercondutores) a gerar um 
efeito visual de nevoeiro, bem ao 
estilo “Regresso ao Futuro”. Há 
ainda o Maglev, um comboio 
japonês que circula por levitação 
magnética (dez centímetros acima 
das linhas férreas).

E a Nike decidiu lançar uma 
edição especial das ‘sapatilhas à 
Marty McFly’, as Nike Air Mag, 
sendo que o modelo com 
atacadores automáticos está 
prometido para o verão. Também 
inspirada no filme, a Pepsi lançou, 
em 2015, uma edição limitada da 
garrafa entregue ao protagonista 
da história.

Mas não quisemos ficar por aqui e 
consultámos três engenheiros, de 
diferentes especialidades, que 
aceitaram o desafio de comentar 
alguns aspetos específicos da 
aventura. Aperte o cinto, o 
DeLorean DMC-12 está prestes a 
atingir os 141 km/h necessários a 
uma alucinante viagem no tempo.

• CULTURA
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Pedro Miguel Ferreira
Engenheiro Eletrotécnico (Siemens)

“Muitas projeções feitas, nessa altura, 
sobre tecnologias do futuro vieram a 
revelar-se acertadas e estão, hoje, 
acessíveis: a possibilidade de 
comunicar instantaneamente à escala 
global numa diversidade de 
equipamentos, com total 
portabilidade, e as tecnologias 
integradas de informação, imagem, 
vídeo e biometria, disponíveis, por 
exemplo, nas smart-tvs e 
smart-watches. Há a capacidade de 
apresentar imagens em suportes 
transparentes (por exemplo em 
monitores e em alguns automóveis) e 
a integração da biometria com 
diversas tecnologias, que já nos 
permitem o controlo de acessos ou o 
desbloqueamento de dispositivos por 
impressão digital e a identificação de 
pessoas por reconhecimento facial. 
No entanto, estão ainda por realizar 
alguns milagres tecnológicos 
anunciados no filme, como a 
capacidade de nos deslocarmos 
diariamente em veículos voadores ou 
com capacidade de levitação”.

Carlos Afonso
Engenheiro do Ambiente

Ainda que não exista, efetivamente, 
um carro que possa ser totalmente 
abastecido com resíduos, como se 
verifica no filme, a produção de 

energia a partir do aproveitamento do 
biogás é uma realidade. Vejamos o 
caso dos aterros (onde cada tonelada 
de resíduo produz, aproximadamente, 
10-12 Nm3/ano de gás) e das unidades 
de valorização orgânica, nas quais 
cada tonelada de resíduos urbanos 
produz cerca de 120 Nm3 de biogás, 
permitindo, através da instalação de 
módulos de cogeração, produzir 1,7 
kWh de eletricidade por cada m3 de 
Biogás. Quanto às unidades de 
incineração, o aproveitamento 
energético por cada tonelada de 
resíduos urbanos tratada permite 
exportar uma quantidade de energia 
elétrica estimada em 420 kWh. 

Pilar Baylina
Engenheira Química

Doc Brown viaja até 2015 e diz: “Fui a 
uma clínica de rejuvenescimento e fiz 
uma revisão geral. Tiraram-me as 
rugas, arranjaram-me o cabelo, 
trocaram-me o sangue e 
acrescentaram 30 ou 40 anos à minha 
vida. Também troquei o baço e o 
cólon.”
“Atualmente, tudo o que foi 
mencionado no discurso do Doutor 
Brown é uma realidade, embora nem 
sempre ligado ao processo de 
rejuvenescimento por si só, como é 
caso dos transplantes de baço e de 
cólon (realizados apenas em último 
recurso no tratamento de patologias 
muito graves). Os restantes são, sem 
dúvida, efetuados. A preocupação 
com as rugas é algo muito comum nos 
dias de hoje. O seu preenchimento 
tornou-se algo usual e poderá ser 
efetuado com diversos produtos 
(cremes tópicos ou injetáveis, 

lançados no mercado como 
“cosmecêuticos”) dos quais se 
destacam, desde 1996, o ácido 
hialurónico de origem animal ou 
sintetizado através de processos 
biotecnológicos e, desde 2002, o 
BOTOX (toxina botulínica tipo A). 
Quanto ao cabelo, os transplantes 
realizam-se desde 1930 mas, a partir 
do início do séc. XXI, houve grandes 
avanços nas técnicas de recolha e de 
incisão, que permitem o crescente 
sucesso destes transplantes. Por 
último, está em curso, desde 2008, 
uma investigação sobre o impacto da 
transfusão de sangue no 
rejuvenescimento. O estudo (que, em 
2014, iniciou a sua fase de avaliação 
em seres humanos) provou que a 
transfusão de sangue de um animal 
jovem para um animal adulto levou a 
um acentuado crescimento celular no 
hipocampo do animal adulto (parte do 
cérebro responsável pela 
consolidação da memória e 
aprendizagem). 

Dimensão tecnológica:
da videochamada
à biometria

Obtenção de energia
a partir dos resíduos

Rejuvenescimento
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• AGENDA

• VISITA TÉCNICA
AO EMPREENDIMENTO
DO TÚNEL DO MARÃO

• VISITA TÉCNICA
À ADEGA E CENTRO LOGÍSTICO DE 
ARMAZENAMENTO DA GRAN CRUZ 

• ALTERAÇÕES E DESAFIOS DAS 
NORMAS ISO 9001:2015
E ISO 14001:2015

• ELEIÇÕES
PARA OS ÓRGÃOS DIRETIVOS
DA ORDEM DOS ENGENHEIROS

• ICOSADOS 2016
7TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON SAFETY AND DURABILITY
OF STRUCTURES

• VI EDIÇÃO "ENCONTROS VÍNICOS 
DO VINHO VERDE”

IP4

ALIJÓ

OERN, PORTO

...

UTAD, VILA REAL

VIANA DO CASTELO

LOCALNOME

E
V
E
N
T
O
S

DATA

6 DE ABRIL

9 DE ABRIL

18 DE ABRIL

21 DE ABRIL

10 A 12 DE MAIO

20 E 21 DE MAIO

F
O
R
M
A
Ç
Ã
O

• SAP 2000

• SOFT SKILLS:
PREPARE-SE MELHOR PARA
O MERCADO DE TRABALHO 

• ELABORAÇÃO DE PLANOS
DE SEGURANÇA E SAÚDE

• CONHEÇA AS SOFT SKILLS
QUE MELHORAM O SEU
DIA A DIA PROFISSIONAL

OERN, PORTO

OERN, PORTO

IGAP, PORTO

OERN, PORTO

LOCALNOME DATA

11 A 15 DE ABRIL

30 DE ABRIL

3 DE MAIO

21 DE MAIO

AGENDA
A B R I L · M A I O
2 0 1 6

MANTENHA-SE PERMANENTEMENTE ATUALIZADO SOBRE OS EVENTOS,
ATIVIDADES E FORMAÇÕES PROMOVIDOS PELA OERN ATRAVÉS DO WEBSITE
WWW.OERN.PT, FACEBOOK E LINKEDIN.
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Troleicarros do Porto, quatro décadas na cidade
A obra, coordenada por António Vasconcelos, é uma viagem pela 
história dos Troleicarros, particularmente aqueles que circularam 
pela cidade do Porto, entre janeiro de 1959 e dezembro 1997, e que 
chegaram a constituir uma das maiores redes da Europa Ocidental.

De valor documental indiscutível, “Troleicarros do Porto, quatro 
décadas na cidade” evidencia as características tecnológicas e o 
design destes carros movidos a energia elétrica, mas é também 
um álbum fotográfico da cidade do Porto há algumas décadas. O 
interesse despertado pelos troleicarros está, aliás, espelhado nas 
muitas fotografias tiradas por visitantes estrangeiros e incluídas 
neste “manual histórico”. 

Autores: António Vasconcelos 
(Coord.), Álvaro Costa, Angemiro 
Walgode, Cristina Pimentel, 
Emídio Gardé, José Abreu 
Teixeira, José Lopes Cordeiro

Disponível para venda
na sede da OERN, no Porto.

PVP: 25€
PVP (membros OE): 22,5€

História Breve da Engenharia Civil
Da autoria de Adriano Vasco Rodrigues, “A História da Engenharia 
Civil” parte dos “engenhos” que marcam a própria evolução do 
Homem e da sociedade para contar a história da engenharia. Desde 
a simples alavanca à deslocação dos grandes blocos de pedra das 
construções megalíticas, a obra caminha ao longo do tempo e das 
civilizações até chegar aos nossos dias.

Ilustrado com fotografias e desenhos, o livro permite 
compreender o aperfeiçoamento das técnicas de engenharia civil 
a partir das suas realizações práticas e das inovações ao serviço 
da Humanidade, do desenvolvimento e do bem-estar.

Autores: Adriano Vasco Rodrigues

Disponível para venda
na sede da OERN, no Porto.

PVP: 29€

Ponte Maria Pia
Centrado na história e na técnica aplicada à construção da Ponte 
Maria Pia, este livro reflete o contributo que a obra deu ao 
desenvolvimento da Engenharia Civil no nosso país, por um lado 
graças à espetacular economia de meios resultante do tipo de 
soluções técnicas adotadas e, por outro, considerando o método 
adotado para calcular os efeitos do vento.

Além de se debruçar sobre a história e evolução da emblemática 
ponte da cidade do Porto – conhecida pelo grande arco metálico 
– a obra procura constituir também uma proposta de 
recuperação/reabilitação da infraestrutura.

Autores: António Carlos 
Figueiredo Vasconcelos, Horácio 
da Maia e Costa, José Francisco 
Ferreira Queiroz, José Lopes 
Cordeiro, José Manuel Dziezaski 
de Andrade Gil, Manuel Maria 
Moreira, Pedro Ramalho, Rosa 
Maria de Sousa Gomes.

Disponível para venda
na sede da OERN, no Porto.

PVP: 25€

Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios Antigos
Editado num momento de grande movimentação em torno da 
reabilitação urbana no nosso país, o manual – coordenado por 
Vasco Peixoto Freitas – assume-se como um guia geral de apoio a 
projetos de reabilitação, integrando os conteúdos e dimensão 
técnica do tema com uma componente gráfica e de ilustração que 
convida à leitura.

A obra é, em si mesma, um desafio a engenheiros e arquitetos: 
para que olhem para a reabilitação urbana como um processo 
pouco intrusivo e capaz de preservar a história e o património 
edificado, mas garantindo a satisfação das exigências e 
necessidades de bem-estar atuais.

Coordenação:  Vasco Peixoto 
e Freitas

Disponível para venda
na sede da OERN, no Porto.

PVP: 39,50€

P U B L I C A Ç Õ E S
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