
Over time, Engineering and Engineers have played a role of stimulating progress, of projects  
leading to innovation, from engines to the development of society and the economy, breaking 
many barriers, many of which were natural ones, in order to advance humanity. They are not 
the only agents of change, but they are elements in the first line  of  this movement.
Earlier on, when Engineering had not yet been formally and conceptually constituted as such, 
the survival and conquest of Man had already depended on clever devices. As time went by, 
it was mainly with the 1st Industrial Revolution that the indispensability of a class that would 
bring large-scale production, communications, machinery and equipment became evident, 
and from then on, Engineering would multiply activities and specialties of its art without ever 
stopping until the present day.

The issue of these stamps represent the engineering specialties formally structured in the 
Order of Engineers and those that historically bring together the greater representativeness  
in the country, both in terms of professionals, and in terms of interventions and achievements 
in Society. What better model to represent Engineering if not the ways in which it is expressed?
The essence of Engineering and also its most fundamental mission is to put nature at 
the disposal of Man in an appropriate and safe manner for it to be usable and provide  
well-being. This concept has evolved and is now present in the most complex and techno-
logically advanced areas, in telecommunications, IT, information systems, nanotechnology, 
bioengineering, energy production and efficiency, the sustainable management of the  
natural and built environments, and the complex structures of networks or of works, many  
of which are true “masterpieces.”
Portuguese Engineering has developed in Portugal and abroad with activities and works of 
recognized value, many of which have collected international awards. It is naturally an area 
that has what it takes to remain, for working, studying, analysing, designing, and conceiving 
and for giving its best contribution in the construction of the country and of society.
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Chairman of Engineers

Dados Técnicos / Technical Data
Emissão / issue
2012 / 09 / 19

Selos / stamps
€0,32 – 235 000
€0,47 – 145 000
€0,57 – 135 000
€0,68 – 185 000
€0,80 – 135 000
€1,00 – 145 000

Bloco / souvenir sheet       :
Com um selo / with 1 stamp
€3,00 – 50 000

Design - João Machado

Agradecimentos / acknowledgments
Ordem dos Engenheiros

Papel / paper - FSC 110 g/m2
Formato / size
Selos / stamps: 80 x 30,6 mm
Bloco / souvenir sheet: 125 x 95 mm
Picotagem / perforation
Cruz de Cristo / Cross of Christ 13x13
Impressão / printing - offset
Impressor / printer - Joh. Enschedé
Folhas / sheets - Com 25 ex. / with 25 copies

Sobrescritos de 1.º dia / FDC 
C5 – €0,75
C6 - €0,56

Pagela / brochure 
€0,70

Obliterações do 1.º dia em
First day obliterations in
Estação de Correios Restauradores
Praça dos Restauradores, 58
1250-998 LISBOA
Estação de Correios Município
Praça General Humberto Delgado
4000-999 PORTO
Estação de Correios Zarco
Av. Zarco
9000-069 FUNCHAL
Estação de Correios Antero de Quental
Av. Antero de Quental
9500-160 PONTA DELGADA

Encomendas a / Orders to
FILATELIA
Av. D. João II, LT. 1.12.03, 4.º
1999-001 LISBOA

filatelia@ctt.pt 
(colecionadores / collectors)
www.ctt.pt

O produto final pode apresentar pequenas diferenças.
Slightly differences may occur in the final product.
Design: Concept Advertising     
Impressão / printing: Futuro, Lda.
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ENGENHARIA PORTUGUESA
Ordem dos Engenheiros



A Engenharia e os Engenheiros têm desempenhado, ao longo dos tempos, uma função 
de estímulo ao progresso, de projeção da inovação, de motor de desenvolvimento da 
Sociedade e da economia, rompendo barreiras, muitas delas naturais, para fazer avançar 
a humanidade. Não são agentes únicos da mudança, mas são elementos de primeira linha 
nesse movimento.

Desde cedo, ainda a Engenharia não se teria constituído formal e conceptualmente 
como tal, já era de engenhos sagazes que dependia a sobrevivência e a conquista 
do Homem. Os tempos correram, e foi sobretudo com a I Revolução Industrial que se 
afirmou a indispensabilidade de uma classe que haveria de trazer a grande produção, 
as comunicações, as máquinas e equipamentos e, a partir daí, multiplicar atividades e 
especialidades da sua arte sem nunca mais parar até aos dias de hoje. 

Os selos desta emissão filatélica representam as especialidades de Engenharia 
formalmente estruturadas na Ordem dos Engenheiros e, historicamente, as que reúnem 
maior representatividade no País, quer em termos do número de profissionais, quer ao 
nível das intervenções e realizações na Sociedade. Que melhor modelo para representar 
a Engenharia se não as formas como ela se expressa?

A essência da Engenharia, e também a sua missão mais fundamental, é colocar a natureza 
à disposição do Homem de forma adequada e segura para que lhe seja aproveitável 
e lhe proporcione bem-estar. Este conceito evoluiu e hoje está presente em áreas das 
mais complexas e avançadas tecnologicamente, seja ao nível das telecomunicações, 
da Informática, dos sistemas de informação, das nanotecnologias, da bioengenharia, 
das produções e eficiências energéticas, da gestão sustentável do ambiente natural e 
construído, das estruturas complexas de redes ou de obra, sendo muitas delas verdadeiras 
«obras de arte».

A Engenharia portuguesa tem pontificado em Portugal e no exterior com feitos e obras de 
reconhecido valor, muitas delas merecedoras de prémios internacionais. É naturalmente 
uma área que estará apta em permanência para continuar a trabalhar, a estudar, a 
analisar, a projetar, a conceber e a dar o seu melhor contributo na construção do País e 
da Sociedade.

Carlos Matias Ramos
Bastonário da Ordem dos Engenheiros
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