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O Colégio de Especialidade em Engenharia Geológica e de Minas  

 

 

 
 Colégio de Engenharia de Minas – dos primeiros 5 a ser criados na OE 

 Até anos 1980 admitiu Engenheiros de Minas (IST, FEUP, FCTUC) 

 A partir de meados dos anos 1980, passou a admitir também Engenheiros 

Geólogos (FCTUC, UA, FCTUNL e UE) e Engenheiros de Rec. Hídricos (UE) 

 Em 1997, a Ordem inicia o processo de acreditação de cursos 

 Em 2000, realizam-se em Coimbra as 1ªs Jornadas de Engenharia 

Geológica 

 Em 2003 o colégio passa a designar-se 

COLÉGIO DE ENGENHARIA GEOLÓGICA E DE MINAS  
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Engenheiros Geólogos e de Minas - profissionais que tratam da eficaz utilização 
das formações geológicas. 

 

O seu domínio de actuação envolve a interacção com a Terra, quer na: 

 obtenção das matérias-primas minerais para o aprovisionamento 

indispensável do Homem; 

 boa utilização na construção de infra-estruturas para benefício da Sociedade, 

 tendo sempre em atenção as preocupações de sustentabilidade e protecção 

ambiental. 

CARACTERIZAÇÃO DA ACTIVIDADE PROFISSIONAL DO 
ENGENHEIRO GEÓLOGO E DE MINAS 

 

A Engenharia Geológica e de Minas – domínios de actuação  
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A Engenharia Geológica e de Minas – domínios de actuação  

 

 

 

Os domínios de actuação do Engenheiro Geólogo e de Minas inserem-se em três 
áreas principais de actividade: Georrecursos, Geotecnia e Geoambiente. 

Brito et al., 2011 
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No campo da exploração de georrecursos e obtenção de matérias-primas, incluem-se os 
trabalhos de prospecção, caracterização, avaliação, concepção, exploração e valorização desses 
recursos, bem como o controlo ambiental relacionado com essas actividades, nomeadamente, a 
deposição de materiais não aproveitados e o tratamento das cavidades criadas. 

 

A Engenharia Geológica e de Minas – domínios de actuação  

 

Os georrecursos explorados incluem: 
• Minérios metálicos e não metálicos; 
• Materiais de construção (rochas ornamentais e 
industriais, agregados, argilas, etc...); 
• Minerais energéticos (petróleo, gás natural, carvão, 
minerais radioativos, etc…); 
• Águas subterrâneas; 
• Energia geotérmica; 
• Matérias primas secundárias. 
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Independentemente da complexidade e categoria 
geotécnica, os tipos de obras incluem: 
• Criação e contenção de cavidades (túneis, obras 
subterrâneas para outros espaços de utilização 
pública, etc...); 
• Apoio geológico-geotécnico a outras obras de 
engenharia (fundações, contenções, barragens, 
estradas, etc...); 
• Estabilização, tratamento e melhoramento de 
maciços geológicos; 
• Movimentação de terras, escavações e aterros. 

 

A Engenharia Geológica e de Minas – domínios de actuação  

 
No campo da geotecnia e utilização das formações geológicas, incluem-se os trabalhos de 
concepção, prospecção, caracterização, avaliação e execução geotécnica, assim como as 
acções de controlo ambiental relacionado com essas actividades.  
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• A conservação e valorização dos recursos minerais e 
hídricos e de uso do solo, com definição de áreas 
protegidas ou sensíveis; 
• Apoio à elaboração de estudos de impacte 
ambiental de projectos; 
• A identificação, prevenção e minimização de 
processos de instabilidade e de processos 
relacionados com perigos e riscos naturais e 
tecnológicos; 
• Segurança de trabalhos que envolvam uma 
componente de interacção com o meio geológico 
(túneis, escavações, aterros, desmontes com 
explosivos, obras de contenção). 

 

A Engenharia Geológica e de Minas – domínios de actuação  

 
No campo do geoambiente e ordenamento do território, para além das áreas de 
intervenção inerentes às actividades anteriores, salientam-se as seguintes: 
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Os Actos de Engenharia 

O que faz ou pode fazer um Engenheiro consoante a sua 
especialidade? 

 Objectivo: elaboração dos actos de engenharia abrangendo os 12 Colégios 

de Especialidade 

 Organizar os actos de uma forma estruturada, sistematizada e coordenada, e 

com exercício de contraditório entre Colégios 

 Trabalhos iniciaram -se no âmbito do Conselho Coordenador dos Colégios a 

partir de 2004 

 Dimensão dos trabalhos obrigou a que, para o efeito, no seio de diversos 

colégios, tivessem sido criados grupos de trabalho próprios 



Click to edit Master title style 
PENAMACOR| 30 de abril de 2017 

 
XIX Encontro Nacional do Colégio de Engenharia 

Geológica e de Minas 

 

Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  

 

 

 

Ingenium nº 112, Julho/Agosto 2009 
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  

Águas subterrâneas 

Extração de minerais e massas minerais 

Sondagens e prospecção geofísica 

Obras geotécnicas 

Emprego de explosivos em escavações e demolições 

Petróleo, Gás Natural e Geotermia 

Atividades técnicas relacionadas com o meio geológico 
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas – Reg. 420/2015  

Conceção 

Produção 

Gestão e Manutenção 

Estudos e Consultoria 

Actos da especialidade EGM 

organizados de acordo com 

funções de 



Click to edit Master title style 
PENAMACOR| 30 de abril de 2017 

 
XIX Encontro Nacional do Colégio de Engenharia 

Geológica e de Minas 

1. Águas Subterrâneas e Recursos Hidrominerais 

2. Extração e Beneficiação de Recursos Minerais  

3. Sondagens e Prospecção Geofísica 

4. Obras Geotécnicas 

5. Emprego de Substâncias Explosivas em Escavações e Demolições 

6. Petróleo, Gás Natural e Geotermia 

7. Outras Atividades Técnicas Relacionadas com o Meio Geológico 

8. Investigação, Ensino e Normalização 

9. Manutenção e Gestão de Ativos 

 

Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas – Reg. 420/2015  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas – Reg. 420/2015  
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2008 

 

Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas – próximos passos  
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Actos de Engenharia na especialidade Eng. Geológica e de Minas – próximos passos  


