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XXI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 

Conclusões – Documento em consulta no portal da OE 

 

 

Como havia ocorrido nos Congressos anteriores, foi concretizada, na sessão de 

encerramento do XXI Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros, a leitura de um 

primeiro texto de síntese das conclusões, com indicação expressa de que se tratava de 

uma versão inicial, sujeita a um processo ulterior de consulta e posterior aprovação 

final pelo Conselho Diretivo Nacional, com consideração dos contributos entretanto 

recolhidos. 

Com o intuito de viabilizar essa consulta, publica-se agora o presente documento, 

sistematizado em duas partes: 

PARTE I – Síntese das conclusões; 

PARTE II – Lista das conclusões. 

 

Este documento é especialmente dirigido aos intervenientes no Congresso, com o 

pedido de que os contributos sejam enviados até 31 de dezembro próximo para o 

endereço eletrónico congresso.nacional@oep.pt. 

 

No entanto e com o óbvio cuidado de assegurar fidedignidade relativamente aos 

conteúdos resultantes de cada uma das sessões do Congresso, serão bem-vindos 

outros contributos ou comentários que sejam entendidos pertinentes. 

 

Lisboa, 4 de dezembro de 2017 

 

A COMISSÃO ORGANIZADORA  
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XXI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 

PARTE I – Síntese das conclusões 

 

 

1. Registo de progressos 

Foram referenciados os progressos registados no âmbito dos programas seguintes: 

‐ Mercado Único Digital da União Europeia; 

‐ Estratégia Nacional Indústria 4.0; 

‐ Iniciativa Nacional das Competências Digitais. 

 

2. Conclusões dirigidas 

 

2.1. Conclusões dirigidas aos Engenheiros 

Metodologias e instrumentos de trabalho 

As mudanças no contexto de exercício dos Engenheiros passarão a ser muito mais 

frequentes, induzindo exigências adicionais, nomeadamente nos domínios seguintes: 

‐ Atualização no conhecimento e utilização das metodologias e ferramentas de 

trabalho; 

‐ Atualização adequada nas matérias das áreas das Tecnologias da Informação e 

das Comunicações; 

‐ Adequação a mudanças de modelos de negócio e de processos de interação 

entre stakeholders. 

Gestão da mudança 

As mudanças ocorridas no âmbito da Transformação Digital poderão ser disruptivas, 

mas, mais frequentemente, envolverão períodos de transição para adaptação de 

processos e intervenientes. 
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Nesses períodos, o Engenheiro será demandado para gerir a mudança, assegurando 

uma adequada compaginação entre novas soluções tecnológicas e procedimentos 

velhos ou adaptados a cada fase da transição.  

 

2.2. Conclusões dirigidas a Instituições e Empresas 

Impacto pressionante 

A Transformação Digital em curso é pressionante para as Empresas e Instituições, 

envolvendo ameaças severas insuscetíveis de serem ignoradas: 

⁻ Os âmbitos territoriais dos mercados serão progressivamente mais globais e 

intersetoriais, podendo a concorrência advir de outras geografias e de outros 

setores;  

⁻ A progressiva disponibilização de novos procedimentos e canais de interação 

induz novas exigências de todos os stakeholders; 

⁻ Os atrasos na implementação dos produtos da Inovação serão fortemente 

penalizados pelos mercados. 

 

2.3. Conclusões dirigidas a Associações Empresariais 

Apoio às PME´s 

São reconhecidas, por um lado, a boa resposta dada pelo nosso tecido empresarial em 

resposta à crise dos últimos anos e, por outro, os casos de excelentes práticas de 

Inovação das nossas maiores Empresas. 

Remanescendo preocupações quanto às capacidades das PME’s nos âmbitos dos 

diagnósticos e da implementação de programas de inovação, entende-se importante a 

disponibilização de apoio nos domínios da sensibilização, da informação e da 

consultoria. 
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2.4. Conclusões dirigidas a Escolas de Engenharia 

Intervenção fundamental 

Atribui-se às Escolas de Engenharia uma intervenção junto das Empresas, fulcral para o 

nosso sucesso na Transformação Digital: 

⁻ Em ações de coaching; 

⁻ Em parcerias com entidades de incubação e consolidação empresarial; 

⁻ No apoio à inovação e internacionalização em empresas e serviços. 

Ensino da Engenharia 

Entendem-se previsíveis e relevantes as evoluções seguintes: 

⁻ Reforço da componente tecnológica, na generalidade dos programas 

curriculares de cursos de Engenharia; 

⁻ Reforço adequado da componente transversal (soft skills mais requeridas), na 

generalidade dos programas curriculares de cursos de Engenharia; 

⁻ Adequação do modelo de ensino, por utilização progressiva das soluções 

disponibilizadas pelas novas tecnologias.   

Corpos docentes 

Felizmente e como é indiciado pelos seus posicionamentos nos rankings 

internacionais, o País dispõe de excelentes Escolas de Engenharia, o que constitui fator 

da maior importância relativamente à nossa capacidade de superação dos desafios da 

Transformação Digital. 

No entanto, constituem focos de preocupação, recorrentemente enfatizados nos 

relatórios de acreditação, as médias etárias dos corpos docentes. 

Será importante implementar iniciativas tendentes a prevenir perdas de qualidade 

neste âmbito. 

Dotações orçamentais 

Com fundamento na importância estratégica atribuída à resposta do País aos desafios 
associados à Transformação Digital, foi considerado fulcral o reforço significativo do 
peso das dotações orçamentais alocadas ao Ensino Superior, com especial incidência 
nas áreas tecnológicas.  
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2.5. Conclusões dirigidas à Ordem dos Engenheiros 

Desenvolvimento profissional contínuo 

Os Engenheiros são protagonistas da Transformação Digital, tanto pela autoria da 

maioria das soluções técnicas desenvolvidas e pela gestão da sua utilização, como pelo 

apoio que prestam às instituições as equipas multidisciplinares em programas de 

inovação e reengenharia de processos. 

Por isso e pelo ritmo progressivamente acelerado da evolução científica e tecnológica, 

as atividades da Ordem dos Engenheiros no campo do Desenvolvimento Profissional 

Contínuo assumem significativa importância adicional.   

 

2.6. Conclusões dirigidas aos Órgãos de Poder 

Especialidades e Especializações de Engenharia 

Reconhecida a importância das medidas de política em curso de aplicação, foram 

identificados pontos em que se justificam diligências junto do órgãos de poder político, 

com ênfase no Governo e na Assembleia da República, no plano nacional, e nos órgãos 

da União Europeia, no âmbito da Europa. 

No campo da regulação profissional, salienta-se a necessidade de adequação do 

estatuto da Ordem dos Engenheiros no que respeita à delimitação das Especialidades e 

Especializações.  

Regulação profissional 

Embora se vivam tempos de moderação da regulação profissional, entende-se que 

estão presentes nos desenvolvimentos inseridos na Transformação Digital impactos 

que envolvem os valores da Vida e da Segurança, que virão a fundamentar novas 

exigências de regulação, nomeadamente nas áreas da Cibersegurança e da 

Nanotecnologia. 

A concretização de evolução naquelas matérias terá de contar com a abertura dos 

órgãos de poder. 

Outras temáticas 

No decurso dos trabalhos do Congresso, foram também identificados pontos 

considerados de grande relevância que, embora se não insiram de forma estrita na 

temática do Congresso, se entende justificarem atenção e atribuição de prioridade por 
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parte dos órgãos de poder, quanto à adequação de regulamentos e procedimentos, 

nomeadamente quanto às matérias seguintes: 

‐ Exigência de certificação sísmica dos edifícios, nomeadamente nas intervenções 

de reabilitação urbana; 

‐ Exigência de projeto das instalações de utilização de energia elétrica dos 

edifícios, similarmente aos requisitos estabelecidos relativamente à 

generalidade dos projetos de especialidade.   
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XXI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS 

PARTE II – Lista das conclusões 

 

ENQUADRAMENTO 

MERCADO ÚNICO DIGITAL (UNIÃO EUROPEIA) 

Acesso a bens e serviços digitais 

Foram delineadas as atividades inseridas nas políticas europeias incidentes sobre a 
facilitação do comércio digital transfronteiras, derrube de bloqueios geográficos de 
acesso e promoção de boas práticas concorrenciais no setor do comércio eletrónico. 

Redes digitais e serviços inovadores 

Foram referidas as medidas de promoção de concorrência equitativa no domínio de 
telecomunicações e de reforço da confiança nos serviços digitais, nomeadamente no 
que respeita à cibersegurança e ao tratamento de dados pessoais.   

Economia Digital 

Apresentadas também as ações dirigidas ao crescimento da economia digital, 
nomeadamente as incidentes sobre a circulação de dados, a computação em nuvem e 
as competências digitais. 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A DIGITALIZAÇÃO DA ECONOMIA PORTUGUESA 

Iniciativa Indústria 4.0 

Abordados os incentivos disponibilizados no âmbito da Iniciativa Indústria 4.0, 

distribuídos pelas tipologias I&D, Inovação Produtiva em Conectividade e Economia 

Digital. 

Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 

Abordadas as medidas englobadas nos cinco eixos de ação (inclusão, educação, 

qualificação, especialização e investigação) na Iniciativa Nacional Competências 

Digitais e.2030, com o objetivo de reforçar as competências básicas em Tecnologias de 

Informação e Comunicação da população portuguesa. 
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SUPORTES DA TRANSFORMAÇÃO 

Sistema ciberfísico 

Foi frequentemente referenciado o conceito de sistema ciberfísico, incidindo 

nomeadamente em soluções de controlo computacional de entidades físicas. 

Internet das coisas, serviços e pessoas 

Foram apresentados casos diversificados de desenvolvimento de soluções de conexão 

entre coisas, serviços e pessoas, disponibilizando dados de cujo tratamento advêm 

ganhos de fiabilidade, produtividade, eficiência e desempenho ambiental. 

Computação em nuvem 

Foram objeto de menção repetida em intervenções diversificadas as oportunidades 

geradas pela disponibilização generalizada da computação em nuvem, interligando 

computadores e servidores e possibilitando, em larga escala, o acesso remoto a dados 

e serviços.  

Imagem digital 

Multiplamente referido o recurso à utilização da imagem digital em aplicações 

diversificadas, foram especialmente focadas as metodologias de criação de nuvens de 

pontos, com ênfase especial no processamento digital de imagens de superfícies com o 

objetivo de identificar e caracterizar singularidades, nomeadamente patologias das 

estruturas. 

Big Data 

Foi evidenciado o amplo espetro de oportunidades de criação de valor a partir do 

tratamento da informação gerada a partir das interconexões, como fundamento 

bastante para a valorização de competências nas áreas da Estatística, da Investigação 

Operacional, para promover níveis adequados de conceção e aplicação de algoritmos. 

Inteligência artificial 

Estiveram presentes em diversas apresentações os conceitos inseridos no âmbito da 

inteligência artificial, nomeadamente o conceito de machine learning, referindo 

sistemas em que os computadores utilizam os dados a que acedem para apreender 

regras aplicáveis a contextos específicos e se autoprogramarem.   
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Nanotecnologia 

Foram objeto de referências casos de utilização da nanotecnologia na aquisição de 
capacidades de armazenamento, transporte, fornecimento de energia e outras, em 
interconexão com seres vivos por aplicação de implantes celulares. 

Cibersegurança 

Foi muito presente o consenso de que deve ser atribuída às matérias de 

cibersegurança importância nuclear, tanto nas capacidades de identificação dos riscos 

económicos e de segurança pública envolvidos, como na proteção dos dados pessoais. 

Smart City 

Foi analisada a promoção de projetos suportados pela utilização de IoT e de Big Data, 

conferindo a espaços urbanos condições adicionais de qualidade de vida e de 

sustentabilidade.   

IMPACTOS DA TRANSFORMAÇÃO 

PROJETOS DE EMPREENDIMENTOS 

Gestão de projetos e contratação 

Foi enfatizado o acréscimo significativo de complexidade de que se irá 
progressivamente revestindo a gestão de projetos de empreendimentos, requerendo 
um aprofundamento dos conhecimentos nas áreas de gestão de projetos, contratação 
e capacidades avançadas de gestão da informação. 

Ciclo de vida 

Foram apresentados casos de utilização das tecnologias e modelos digitais de 
informação, como o BIM (Building Information Modeling), para o conhecimento 
integrado do ciclo de vida dos empreendimentos. 
 
EDIFÍCIOS 

Riscos sísmicos 

Foi consensual a necessidade de adequação de regulamentos e procedimentos para 
enfrentar os riscos sísmicos, nomeadamente nas intervenções de reabilitação urbana. 
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Procedimentos tradicionais 

Foi sublinhada a inevitabilidade de ocorrência dicotómica entre processos 

tecnologicamente muito evoluídos e processos de base tradicionais que se irão manter 

inalterados durante um tempo significativo. 

FÁBRICAS E UNIDADES PRODUTIVAS 

Integração vertical e horizontal da cadeia de valor 

Foi muito presente, como base das mudanças em curso, da interconexão entre os 
sistemas ciberfísicos, assegurando a transmissão de dados e a integração vertical e 
horizontal da globalidade do processo produtivo.  

Smart Box 

Apresentado caso de desenvolvimento e teste de Smart Box de comunicação eficiente 
com os equipamentos do chão de fábrica com o objetivo de os integrar em redes de 
IoT.  

ESTALEIROS 

BIM-Safety 

Referidos resultados de incrementos dos níveis de segurança nos trabalhos de 
construção, por integração de soluções desde a fase de projeto, por utilização de 
metodologias BIM (Building Information Modeling) e, mais especificamente, do 
módulo BIM-Safety. 
 
Soterramentos 

Relatadas intervenções de mitigação dos riscos de soterramento (ausência ou 
deficiência de entivação em cerca de 70% dos acidentes por soterramento), incluindo a 
identificação de riscos, legislação aplicável, princípios gerais de prevenção, aspetos de 
projeto relacionados com o reconhecimento geológico-geotécnico, com a conceção e o 
dimensionamento de contenções, e ainda aspetos relevantes da construção e 
monitorização destas obras. 
 
TRANSPORTES 

Intermodalidade e interoperabilidade 

Apresentados os impactos significativos da transformação digital nas políticas de 
mobilidade urbana sustentável, nomeadamente, pela criação de oportunidades de 
potenciação da intermodalidade e interoperabilidade. 
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Modernização 

Evidenciadas as oportunidades de modernização nomeadamente nos domínios da 
sensorização, multifuncionalidade, conexão com os utilizadores, resiliência, segurança 
e eficiência. 

Sistemas de partilha 

Apresentado sistema de partilha em que ocorre a adaptação em tempo real de rotas 
de mini-autocarros em função da procura solicitada através de aplicação em 
smartphone. 

Inspeção de pavimentos 

Descrito sistema de inspeção visual de pavimentos aeroportuários, recorrendo a 
aplicação em smartphone, fotografando as anomalias, com ou sem zoom, e associando 
diretamente o tipo de anomalia identificado e a localização GPS. 

Controlo aéreo 

Apresentados os desenvolvimentos introduzidos na monitorização do desempenho do 
Sistema de Comando e Controlo Aéreo de Portugal. 
 
NEGÓCIOS 

Incentivos 

Defendida a concessão de incentivos a projetos piloto e protótipos, à promoção da 
eficiência da rede de inovação empresarial e à contratação de doutorados pelas 
empresas e a operações de adequação de escala empresarial. 

Líderes empresariais 

Defendida a potenciação do espírito empreendedor, liderança e competitividade 
internacional dos líderes empresariais, através do desenvolvimento de competências 
específicas. 

Start-ups 

Reconhecida a importância da promoção do conhecimento das start-ups nacionais 
pelos grandes players internacionais. 

Investimento estrangeiro 

Reconhecida a importância das iniciativas com o objetivo de atração de investimento 
estrangeiro em grandes empresas das áreas tecnológicas. 
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Blockchain 

Apresentada iniciativa que envolveu integração em estruturas blockchain na gestão de 
transações com impactos significativos de redução de custos e ganhos de eficiência. 

DESENVOLVIMENTOS, OPORTUNIDADES E CONSTRANGIMENTOS  

SETOR AGRÍCOLA 

Agricultura de precisão 

Apresentadas iniciativas de Agricultura de Precisão, com utilização de ferramentas de 
recolha e tratamento de dados, utilização de sistemas de informação geográfica, 
sistemas de navegação por satélite e tecnologias de taxa variável. 

SETOR ALIMENTAR 

Estrutura empresarial 

Apresentadas iniciativas de reengenharia de processos e de restruturação corporativa 
em grupo empresarial. 

SETOR DO AMBIENTE 

Informação ambiental 

Abordada a implementação de sistemas de informação ambiental, abrangendo a 
gestão do ciclo de vida do dado monitorizado, desde a medição, passando pelo 
tratamento, validação e publicação e manipulação estatística. 

Sistemas de gestão 

Apresentado sistema de gestão da renovação do ar interior, balanceando conforto 
com índices de qualidade do ar e sistema de apoio à gestão de perdas de água. 

SETOR ENERGÉTICO 

Distribuição de energia 

Apresentado caso de digitalização das operações de empresa distribuidora, articulada 
com os principais stakeholders e com introdução de equipamentos que permitem a 
gestão de operações em tempo real ao longo da cadeia de valor, desde o 
levantamento do mercado potencial, planeamento e cadastro de infraestruturas, a 
contratação ao nível do mercado existente, a construção das redes de distribuição, a 
execução de ordens de serviço em pontos de abastecimento, a operação, a 
manutenção e a resposta a emergências. 
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Monitorização de equipamentos 

Descritos casos de sistemas de monitorização do desempenho de turbinas eólicas e de 
sistemas geotérmicos estimulados de produção de energia elétrica em zonas com 
baixas entalpias. 

Eficiência energética e autoconsumo 

Desenvolvida análise incidente sobre o valor económico e os regimes jurídicos 
associados à eficiência energética e ao autoconsumo.  
 
SETOR FLORESTAL 

Certificação florestal 

Apresentadas Iniciativas de certificação florestal, prosseguindo objetivos de 
incrementos do retorno para os proprietários, da produtividade e da qualidade de 
gestão da floresta, com respeito pelos valores da sustentabilidade. 

SETOR MINEIRO 

Operação de minas 

Descrito sistema de monitorização de teores das reservas em tempo real, robotização 
e controlo remoto, na operação de minas. 

MAR E LITORAL 

Alterações climáticas 

Atribuída atenção especial aos impactos económicos, sociais e ambientais associados 
às alterações climáticas.  

Prevenção de acidentes 

Descrito o desenvolvimento ocorrido na monitorização do nível do mar e dos ventos, 
com foco no aumento da perigosidade costeira no Atlântico Norte com origem no 
aumento da taxa de subida do nível médio do mar, do aumento da intensidade das 
sobrelevações meteorológicas e do aumento da energia dos ciclones. 

Erosão costeira 

Descritas intervenções sobre a principal causa da erosão (o défice sedimentar), com o 
objetivo de minimizar o balanço negativo de areias que alimentam o sistema costeiro e 
sobre as consequências, minimizando o grau de exposição das zonas costeiras à 
capacidade energética da agitação marítima. 
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Mar Português 

Apresentação do projeto de mapeamento do Mar Português, promovendo o 
conhecimento do oceano, em geral, e do leito e do subsolo marinho, em particular. 

 
METROLOGIA 

Sistema Internacional de Unidades 

Apresentação sobre a revisão do Sistema Internacional de Unidades, a ocorrer em 
2018. 

Engenharia em Saúde 

Efetuada intervenção sobre o estado da arte da metrologia aplicada à Engenharia em 
Saúde. 

ESCOLAS DE ENGENHARIA 

Programas curriculares  

Reconhecida a necessidade de adequação dos programas de ensino e 
desenvolvimento contínuo, com integração das TIC´s em todas as especialidades de 
Engenharia. Reforço de soluções de formação no posto de trabalho. 

Acreditação do ensino da Engenharia 

Reconhecimento da relevância do selo de qualidade EUR-ACE como sistema de 
acreditação do ensino de Engenharia, bem estabelecido e internacionalmente 
prestigiado. 

Competências de educação e formação 

Apresentado projeto de desenvolvimento de plataforma de apoio aos avaliadores de 
competências na área da educação e da formação, alojada na web. 

Corpos docentes 

Felizmente e como é indiciado pelos seus posicionamentos nos rankings 

internacionais, o País dispõe de excelentes Escolas de Engenharia, o que constitui fator 

da maior importância, relativamente à nossa capacidade de superação dos desafios da 

Transformação Digital. 

No entanto, constituem focos de preocupação, recorrentemente enfatizados nos 

relatórios de acreditação, as médias etárias dos corpos docentes. 
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Alocação de dotações orçamentais 

Com fundamento na importância estratégica atribuída à resposta do País aos desafios 
associados à Transformação Digital, foi considerado fulcral o reforço significativo do 
peso das dotações orçamentais alocadas ao Ensino Superior, com especial incidência 
nas áreas tecnológicas.  


