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O setor da Saúde deve apostar
na inovação e no desenvolvimento

“ As novas gerações estão a descobrir
que a Engenharia é transversal e que
o mundo da Saúde é um mundo
de oportunidades ”

Mais do que um prémio,
uma aposta no futuro
Depois do sucesso da primeira edição, o Prémio Inovação NOS está de volta
para premiar novas áreas de negócio e projetos de inovação em empresas
e instituições públicas nacionais.
A NOS, o Dinheiro Vivo e a TSF juntaram-se para distinguir 30 empresas
ou instituições pela importância do seu papel no crescimento da economia
portuguesa.
Este ano, pode ser a sua empresa ou instituição a ganhar.
Faça a candidatura em premioinovacaonos.pt até 31 de julho
e conquiste o devido reconhecimento para o seu projeto.
Contamos consigo.
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A Engenharia
ao serviço da Saúde
A Medicina e a Engenharia são duas grandes áreas da Ciência que sempre tiveram
uma estreita ligação, designadamente a partir do início do século XX e, de forma mais
efetiva, na sequência da Segunda Guerra Mundial.
Esta proximidade acentuou-se nas últimas décadas, em resultado dos grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos que induziram à evolução de um sistema centralizado, assente quase exclusivamente numa ligação entre o médico e o doente, para
um sistema baseado em equipas multidisciplinares em que a Engenharia e a Tecnologia assumem um papel essencial, designadamente no apoio à decisão clínica. São
igualmente determinantes, para a grande evolução do sistema de Saúde, os desenvolvimentos de Engenharia e Tecnologia nas suas aplicações à Indústria Farmacêutica.
O tema de capa desta edição é transversal a praticamente todas as Especialidades da
Ordem dos Engenheiros, sendo impossível, num só número da “INGENIUM”, abordar
todos os aspetos em que a Engenharia assume um papel fundamental na prestação
de serviços de Saúde às populações. São bem conhecidos os progressos científicos
e tecnológicos em diversas Especialidades de Engenharia, desde as exigências associadas ao projeto, construção e gestão das infraestruturas e equipamentos hospitalares, até à Engenharia Genética e à Indústria Farmacêutica. São igualmente desafios
constantes, a sua intervenção na conceção, aplicação e gestão dos equipamentos
médicos utilizados como meios auxiliares de diagnóstico, nas aplicações de informática, nas tecnologias de informação, na gestão da informação, no cadastro de pacientes, na monitorização do seu tratamento ao longo da vida, na fisiologia, na imagiologia, na medicina nuclear, na medicina regenerativa, na robótica, nos biomateriais.
Refiro, porque é por vezes esquecido, o papel da Engenharia Sanitária na redução da
mortalidade infantil e na luta contra epidemias, através da sua intervenção na garantia
de fiabilidade no abastecimento de água às populações, no saneamento e no tratamento de resíduos sólidos, entre os quais os resíduos hospitalares. Cito, a propósito,
um estudo desenvolvido pela Fundação Nacional de Saúde do Brasil, que concluiu
que, “por cada R$ 1,00 investido no setor de saneamento, são economizados R$ 4,00
na área de medicina curativa”.
As entrevistas e os artigos apresentados são bem reveladores da importância da Engenharia na Saúde, importância igualmente assumida pelas Escolas Superiores de Engenharia, traduzida na implementação de cursos, técnica e cientificamente exigentes,
destinados à formação de engenheiros com perfil orientado para os desafios específicos desta área.
No dia 21 de abril foram eleitos os novos órgãos da nossa Ordem. Destaco, pela sua
importância, a eleição do novo Bastonário, Eng. Carlos Mineiro Aires, a quem desejo,
em particular, as maiores felicidades no cumprimento do seu mandato.
Com esta edição de março/abril termino a minha função como Diretor da “INGENIUM”,
que assumi com muita honra, renovando os meus agradecimentos a todos os que, de
forma direta ou indireta, contribuíram para o seu sucesso.
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Resultados das Eleições
para o Triénio 2016/2019
Carlos Mineiro Aires é o novo Bastonário
da Ordem dos Engenheiros
Os resultados finais das Eleições para os Órgãos Nacionais e Regionais da Ordem dos Engenheiros dão a vitória às Listas A e RA,
conforme se trate de candidaturas nacionais ou regionais, para a quase totalidade dos órgãos eleitos, com um distanciamento
acentuado relativamente à Lista B, que apresentou a escrutínio candidatos para a maioria dos órgãos.

Por Marta Parrado

E

m termos nacionais, a equipa liderada
por Carlos Mineiro Aires, candidato
vencedor ao cargo de Bastonário da
Ordem dos Engenheiros (OE), afirmou-se
em todos os órgãos, com exceção de alguns
lugares na Assembleia de Representantes,
assumidos pela Lista B, e dos Membros eleitos para a Comissão Executiva da Especialização em Sistemas de Informação Geográfica,
candidatos pela Lista F, encabeçada por Jorge
Coutinho Lopes.

Norte para se dedicar à Vice-presidência Nacional da Ordem. A Assembleia de Representantes é presidida por Fernando Santo, Bastonário da Ordem entre 2004 e 2010, e candidato ao cargo igualmente pela Lista A. Para
a presidência do Conselho Fiscal Nacional
foi eleito José de Campos Correia e para o
Conselho Jurisdicional Maria Otília Caetano.
Da análise comparativa aos resultados alcançados pelas duas Listas que se candidataram em bloco aos Órgãos Nacionais,
observa-se que a margem de diferença de

Carlos
Loureiro

Carlos
Mineiro Aires

Fernando
de Almeida Santos

Vice-presidente Nacional

Bastonário

Vice-presidente Nacional

Mineiro Aires venceu, assim, com 71,7% dos
votos; já Paulo Bispo Vargas, candidato a
Bastonário pela Lista B, somou 25,4%.
A acompanhar o novo Bastonário da OE estão
Carlos Loureiro e Fernando de Almeida Santos,
na qualidade de Vice-presidentes Nacionais.
Carlos Loureiro prossegue as funções que
ocupou no mandato anterior (2013-2016),
enquanto Fernando de Almeida Santos deixa
a presidência do Conselho Diretivo da Região
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votação mantém-se muito equilibrada, não
variando significativamente de órgão para
órgão. Temos, assim, que, no total, a Lista
A registou 71,6% dos votos para a Assembleia de Representantes, o que corresponde
a 45 lugares, e a B conquistou 24,5%, o equivalente a 15 elementos.
Ao nível dos Conselhos Nacionais de Colégio, a maior distância entra as duas candidaturas é verificada no Colégio de Enge-

nharia Agronómica, no qual a Lista A regista
78,8% dos votos e a Lista B 20,1%.
A Especialidade em que se verifica maior
proximidade de votos é Engenharia de Materiais, com 60,3% dos eleitores a apoiar a
Lista A e 30,1% a apostar na Lista B.
De notar que a Lista B não apresentou quaisquer candidaturas aos Conselhos Nacionais
do Colégio de Naval, Geográfica e Informática, assim como às Especializações. Em
contrapartida, o Colégio de Engenharia
Geológica e de Minas foi disputado por três
candidaturas diferentes, tendo o resultado
eleitoral favorecido, mais uma vez, a Lista A,
com 56,2% dos votos.
Também nas Regiões a vitória pertenceu à
Lista solidária com a candidatura nacional
de Carlos Mineiro Aires. A Região Norte da
OE, a única em que avançaram duas candidaturas regionais, elegeu Joaquim Poças
Martins para Presidente do Conselho Diretivo, tendo somado 66,8% dos 2.156 votos registados, contra os 29,7% conseguidos
por Pedro Brandão Pereira, líder regional da
Lista B.
Nas Delegações Distritais a Norte, a Lista A
alcançou 62,6% dos votos para Braga e a
Lista B ficou pelos 32,8%. Em Bragança, registaram-se 64,1% e 35%, respetivamente
para as listas A e B; em Viana do Castelo, a
Lista A atingiu os 75,4%, enquanto a B conquistou 23%; e em Vila Real a Lista A teve
73,5% dos votos, contra os 24,5% de votantes
que apostaram na Lista B.
No Centro do País foi eleito Armando da
Silva Afonso, com 1.044 votos, enquanto os
engenheiros do Sul votaram em António
Laranjo da Silva, num total de 2.356 votos.

Primeiro Plano

O Presidente eleito na Madeira foi Pedro
Jardim Fernandes, que conquistou 191 apoiantes, e nos Açores foi Paulo Botelho Moniz,
com 108 votos.
A OE apurou 6.333 votos, dos quais mais de
90% foram exercidos por votação eletrónica, seguidos dos votos presenciais e só
depois a votação por correspondência. Esta
Associação Profissional instituiu, neste ato
eleitoral e pelo segundo ano consecutivo,
a possibilidade de votação eletrónica, através
do Portal das Eleições, em parceria com a
empresa Multicert.
Prioridades programáticas
O programa nacional submetido à apreciação dos Membros da Ordem, com o lema
“A caminho de uma nova Ordem: profissão
e futuro”, apresenta dez linhas principais de
atuação, que assentam na profissão e no
seu exercício; nos jovens, quer sejam engenheiros, quer ainda estudantes; na governação da Ordem; na reestruturação e
reorganização interna; na imagem e comunicação; na qualificação e ensino da Engenharia; na área internacional; na Ordem enquanto player da economia e parceiro disponível; no reconhecimento da dedicação,
excelência, experiência e do conhecimento
de muitos dos seus Membros: e, por fim, na
valorização da sua proximidade à Sociedade.

Carlos Mineiro Aires
Bastonário

Armando Silva Afonso
Região Centro

“reconhecer a Engenharia como base fundamental do desenvolvimento do País” é algo
a assegurar durante o mandato de 2016/2019.

António Laranjo
Região Sul

A Sul, os eixos da candidatura centram-se
no binómio Região Sul e os seus Membros;
na profissão e no seu exercício; na formação
e qualificação e na internacionalização da
Engenharia.

Joaquim Poças Martins

Pedro Joaquim Fernandes

Região Norte

Região da Madeira

Para Norte está previsto um programa alicerçado nos conceitos de “Prestígio, Empregabilidade, Empreendedorismo”, com
prioridade para os jovens engenheiros, as
mulheres engenheiras, os expatriados, os
desempregados, os reformados e a aposta
na valorização da profissão.
Este conjunto de prioridades é igualmente
partilhado pela Região Centro, para a qual

Paulo Moniz
Região dos Açores

“Creio que para qualquer engenheiro,
a eleição para o cargo de Bastonário –
um cargo que não resulta de uma
qualquer nomeação, mas de uma
eleição entre pares –, corresponde
a um reconhecimento profissional
e pessoal que só pode honrar quem
vai exercer tais funções. Para mim,
é o culminar de um percurso de vida,
felizmente muito rico, dedicado
à Engenharia e à gestão de
organizações que têm na Engenharia
a sua área de atuação. Sinto-me grato
por isso e por ter a oportunidade de
poder colocar ao serviço da minha
profissão, da Associação Profissional
que legitimamente a representa e,
através dela, ao serviço do País,
o meu conhecimento e a minha
capacidade de trabalho e de diálogo.
Estou convicto que será um mandato
de grande intensidade, de muitos
desafios, na procura das melhores
soluções para os vários problemas
com que a profissão se debate.
Estaremos, pois, prontos e aptos,
eu e a minha equipa, para tudo fazer
em prol da nossa Engenharia e da sua
afirmação, dentro e fora de Portugal.
Contamos, para isso, com o apoio e a
compreensão dos nossos governantes
e da classe política portuguesa”.

Os Açores e a Madeira reveem-se na maioria
das prioridades descritas, com a devida adequação à sua realidade geográfica, apostando na intensificação de atividades que
permitam uma utilização superior das suas
Sedes e na atração de novos Membros.

• Todos os resultados das eleições da OE,
bem como os programas desenvolvidos,
disponíveis no Portal das Eleições, em
http://eleicoes2016.ordemengenheiros.pt/
pt/resultado-das-eleicoes
Março/Abril 2016 INGeNIUM • 7

Notícias

Acordo entre a OE e CONFEA do Brasil
em vigor desde 15 de abril

D

esde 15 de abril que os engenheiros
portugueses e brasileiros podem ser
reconhecidos em ambos os países, no âmbito do Termo de Reciprocidade assinado
no final do ano passado entre a Ordem dos

A

Ordem dos Engenheiros (OE) tem em
fase de implementação um novo sistema integrado de gestão a nível nacional,
o SIGOE, com o objetivo de desmaterializar
processos administrativos, agilizar a resposta aos seus Membros e facilitar a interação entre estes e a OE.
O SIGOE consiste, assim, numa plataforma
Web, onde são alojadas todas as informações do corpo associativo da OE, reunindo
a capacidade de realização de múltiplas
operações online, sem necessidade de recurso aos Serviços da OE.

Engenheiros (OE) e o Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia do Brasil (CONFEA),
sendo para tal necessária a inscrição na
associação profissional do outro país.
A solenidade de Início dos Procedimentos

de Registo Recíproco ocorreu no dia 15
na Sede do Confea, em Brasília. A ocasião
contou com a presença da Ministra Conselheira da Embaixada de Portugal no Brasil,
Dr.ª Florbela Paraíba, do Bastonário da OE
de Portugal, Carlos Matias Ramos, e do
Vice-presidente Nacional da Ordem, José
Vieira.
Este Termo de Reciprocidade prevê o reconhecimento do exercício pleno da atividade aos engenheiros lusos e brasileiros,
pondo termo ao desajuste existente até ao
momento entre as qualificações profissionais dos engenheiros portugueses reconhecidas em Portugal e a impossibilidade
do exercício pleno da sua atividade em
território brasileiro. •

SIGOE – Sistema Integrado de Gestão
da Ordem dos Engenheiros
Este novo Sistema permitirá que o Membro,
na sua área pessoal, possa executar diversas operações ou pedidos, nomeadamente alterações de morada e outros contactos, requisição e obtenção de declarações na hora, geração de referências para
pagamento de quotas, inscrições em atividades e ações de formação, construção
de um curriculum certificado pela OE, entre

outras operacionalidades. O SIGOE surgiu
da necessidade de conformar o funcionamento da OE com as alterações introduzidas pelo novo Estatuto, inscrito na Lei
123/2015.
Ao longo do próximo mês, a OE divulgará
informação detalhada sobre o SIGOE, a data
de entrada em funcionamento e as diretrizes necessárias à sua utilização. •

Plataforma de Mobilidade Profissional Global
entrou em funcionamento

A

Plataforma de Mobilidade Profissional Global está apta a receber o registo de engenheiros e de enfermeiros que pretendam
utilizar esta ferramenta como forma de internacionalização do seu
percurso profissional ou como meio de divulgação da sua disponibilidade para projetos que se
enquadrem no seu perfil. Do mesmo
modo, as empresas que tenham
interesse no recrutamento de profissionais destas duas áreas de atividade ou que tenham como estratégia a sua expansão no exterior,
poderão registar-se na Plataforma.
A Plataforma de Mobilidade Profissional Global consiste numa ferramenta online de apoio à contratação de portugueses altamente qualificados que residam no
estrangeiro, tendo como objetivo promover e divulgar oportunidades de trabalho em Portugal e no exterior, na qual poderão
inscrever-se, numa primeira fase, candidatos migrantes licenciados
ou pós-graduados em Engenharia e em Enfermagem à procura
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de emprego, empresas nacionais e internacionais que desejem
recrutar este tipo de profissionais e empresas nacionais que pretendem internacionalizar-se.
É, igualmente, objetivo da Plataforma incentivar a criação e o
aprofundamento sistemático do registo do percurso dos profissionais portugueses que exerçam
a sua atividade profissional no
estrangeiro, permitindo a sua caracterização e a análise das suas
competências e currículo, resultando, deste modo, num instrumento informativo e consistente
sobre os recursos humanos portugueses.
O projeto resulta de uma parceria entre a Ordem dos Engenheiros,
a Ordem dos Enfermeiros, o Alto Comissariado para as Migrações
e a Fundação Calouste Gulbenkian, e surgiu na sequência de uma
ideia lançada pelo Bastonário Matias Ramos, que desde logo o
Governo apoiou.
• Aceda à Plataforma em www.mobilidadeglobal.org

Notícias

Projeto de Requalificação da 2.ª Circular, em Lisboa
Ordem dos Engenheiros apresenta contributos no âmbito da Consulta Pública

A

Ordem dos Engenheiros (OE), através da Comissão de Especialização em Transportes e Vias de Comunicação e do
Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente, organizou a 25 de
janeiro de 2016 uma sessão de debate sobre o Projeto de Requalificação da 2.ª Circular, em Lisboa, associando-se deste modo à
Consulta Pública promovida pela Câmara Municipal.
Com base nas discussões havidas e nas apresentações efetuadas,
a OE elaborou uma lista de conclusões e propostas que submeteu
à consulta pública como contributo para a tomada de uma decisão que incorpore as melhores soluções a adotar no desenvolvimento do projeto, nomeadamente a reabilitação do sistema de
drenagem, a repavimentação, a renovação da sinalização vertical
e horizontal, a substituição do sistema de iluminação pública para

uma solução mais eficiente do ponto de vista da iluminância e
com menor consumo energético, a reformulação de alguns nós
rodoviários, dotando-os de configuração e traçado que facilitem
a fluidez e garantam maior segurança.
Entre várias outras recomendações feitas pela OE, encontra-se a
revisão do projeto no que concerne ao separador central, com
3,5 m de largura, onde serão plantadas árvores, não tendo instalado um adequado sistema de retenção de veículos, e dispondo
apenas de um lancil com 35 cm de altura ao longo da sua extensão.

Bastonário Matias Ramos
condecorado pelo
Presidente de Cabo Verde

Eng. Armando Lencastre
distinguido com o Prémio
Carreira AcquaLive 2016

• Consulte as propostas da Ordem dos Engenheiros em
http://www.ordemengenheiros.pt/pt/atualidade/noticias/
projeto-de-requalificacao-da-2-a-circular-em-lisboa-1

O

N

o contexto do Dia Nacional do Engenheiro de Cabo Verde,
que decorreu entre 28 de abril e 4 de maio, nas Cidades da
Praia e de Mindelo e na Ilha do Sal, a Ordem dos Engenheiros
(OE) de Cabo Verde prestou uma homenagem ao Bastonário da
OE de Portugal, Eng. Carlos Matias Ramos, “pelo seu contributo
em prol do desenvolvimento da OE de Cabo Verde”. A placa de
homenagem foi entregue ao Bastonário pelo Presidente da República de Cabo Verde, Dr. Jorge Carlos Fonseca. •

antigo Bastonário da Ordem
dos Engenheiros e Presidente Honorário da Academia
de Engenharia, Eng. Armando
Lencastre, foi a personalidade
eleita, por unanimidade, pelo
Conselho Estratégico da Green
Business Week, presidido pelo
Eng. Francisco Sanchez, para
atribuição do Prémio Carreira
AcquaLive 2016.
Este Prémio, instituído em 2012 pela AIP - Associação Industrial
Portuguesa e pela PPA - Parceria Portuguesa para a Água, de que
a Ordem dos Engenheiros faz parte, “destina-se a assinalar, distinguir e celebrar uma personalidade de reconhecido mérito, que
ao longo de todo um percurso de vida tenha contribuído de forma
notável para o progresso da gestão e utilização sustentável da
água em Portugal”. •

Inscrição de novos Membros
Medidas excecionais em vigor até 31 de dezembro de 2016

D

e modo a dar cumprimento ao estipulado no novo Estatuto da Ordem
dos Engenheiros (OE), bem como tendo
em vista a regularização da situação associativa de alguns dos seus Membros, o
Conselho Diretivo Nacional deliberou colocar em prática algumas medidas excecionais, que estarão em vigor até 31 de
dezembro de 2016.
De entre essas medidas, consta a reativação
da inscrição de Membros cujo registo na

OE se encontre cancelado ou suspenso
por não pagamento de quotas, mediante
a liquidação da totalidade do valor das
quotas do ano corrente (120 euros), isentando-os da taxa normal de reativação; a
redução, em 50%, do valor da joia de admissão à OE, ficando este valor fixado em
75 euros durante este período; face ao
inscrito no Art.º 7.º, n.º 5 do Estatuto da
OE, em que os trabalhadores da função
pública que pratiquem Atos de Engenharia

terão que se encontrar inscritos na OE,
o Conselho Diretivo Nacional deliberou a
aplicação de medidas igualmente excecionais dirigidas a estes trabalhadores que
comprovem possuir mais de cinco anos
de atividade profissional na área da Engenharia.
Estas medidas podem ser consultadas diretamente pelo candidato interessado junto
da Secretaria da Região da Ordem correspondente à sua área de residência. •
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Instituições e cursos de Engenharia entre os melhores 200 do Mundo
Rankings internacionais valorizam formação superior portuguesa em Engenharia

O

s resultados do Times Higher Education (THE) e do QS World
University Rankings, conhecidos recentemente, colocam
algumas das instituições académicas nacionais e os seus cursos
de Engenharia nos primeiros 200 da Europa e do Mundo.
O THE aponta, por exemplo, o Instituto Superior Técnico como
uma das escolas europeias com maior qualidade, enquanto que
o QS World University Rankings identifica os cursos de Engenharia

OE

AcCEdE

Acreditação da Formação Contínua para Engenheiros
Accreditation of Continuing Education for Engineers

Ações de Formação com início
previsto a partir de junho

N

o âmbito do Sistema de Acreditação da Formação Contínua
para Engenheiros, está previsto o início de novas 28 ações de
formação a partir de junho e até ao final do ano, em áreas muito
diferenciadas.
Acompanhe o calendário das ações de formação no Portal do
Engenheiro (em www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/admissaoe-qualificacao/formacao-continua), uma vez que existe um universo substancial de formações previstas, mas cuja data de realização, à data de fecho da presente edição da INGENIUM, não se
encontra ainda estabelecida. •

Civil portugueses, nomeadamente os ministrados nas Universidades do Porto, Coimbra e Minho, como alguns dos 150 melhores
do Mundo. A OE felicita as instituições que, apesar das constantes
reduções no financiamento público destinado ao Ensino Superior,
continuam a investir na qualidade da formação que ministram,
contribuindo determinantemente para a qualidade da Engenharia
e para o seu reconhecimento nacional e internacional. •

Eng. Armando Rito conquista
novo prémio internacional

O

Prémio Caquot 2015 foi atribuído neste mês de março ao
Eng. Armando Rito.
Trata-se de um prémio de carreira,
conferido anualmente pela AFGC
– Associação Francesa de Engenharia Civil a um engenheiro que se
distinga pelos seus trabalhos científicos e técnicos, pelos seus projetos e obras, pela qualidade moral
e ética que lhe são reconhecidas, assim como pela influência internacional na indústria da construção.
Armando Rito tem no seu curriculum diversos projetos de pontes
e estruturas especiais, incluindo várias obras de arte de grande
dimensão e complexidade. Este Prémio corresponde à 11.ª distinção de que é alvo, sendo sete estrangeiras e quatro portuguesas, de entre elas a Medalha de Ouro da Ordem dos Engenheiros, que lhe foi atribuída em 2014.

Correspondência de cursos de Engenharia
e especialidades estruturadas na Ordem

D

ando cumprimento ao disposto no artigo 147.º, alínea h) do seu novo Estatuto (Lei n.º 123/2015, de 2 de setembro), a Ordem
dos Engenheiros (OE) tornou pública a tabela de correspondências dos cursos de Engenharia ministrados em escolas nacionais
e as especialidades de Engenharia estruturadas na OE.
• A tabela referida encontra-se disponível para consulta no Portal do Engenheiro, em www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/
admissaoaordem/caq_tabeladascorrespondenciascursos.pdf

Novas Regalias para Membros

A

Ordem dos Engenheiros tem vindo a estabelecer novos protocolos de regalias para os seus Membros.
Saúde: SMP – Serviço Médico Permanente, S.A., Desporsano –
Clínica do Desporto, Farmácias GAP, Clínica Dentária Diniz Salgueiro, Era uma vez – Clinica Unip., Laboratório Fernanda Galo,
CMM – Centro de Reabilitação de Santarém e Ótica Graciete, Faro.
Automóvel: Volvo Car Portugal proporciona descontos nas várias
gamas da marca.
Restauração: restaurante Costelão Gaucho (Picoas).
Hotelaria e Turismo: Convento San Payo, Grupo Continental Hotels, Hotel Albatroz e cadeia hoteleira Hoti Hotéis.
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Ensino e Formação: 10% de desconto nos cursos online Objetivo
Lua e condições vantajosas na Creche Salpicos de Alegria, em
Lisboa.
Bem-estar: descontos nos perfumantes, artigos de tratamento e
nos serviços de estética e de massagens da Perfumaria Lotus, em
Lisboa.
Lojas e Serviços: Torres Joalheiros oferece 12% de desconto.
Casa e Decoração: Estores Lowcost beneficia os engenheiros
que efetuem compras na sua loja online.
• Consulte no Portal do Engenheiro a totalidade das Regalias
que a Ordem disponibiliza aos seus Membros, em
www.ordemengenheiros.pt/pt/regalias-para-membros

Regiões

Região

NORTE

Sede Porto
Rua Rodrigues Sampaio, 123 – 4000-425 Porto
Tel. 222 071 300 – Fax 222 002 876
E-mail geral@oern.pt

Delegações distritais
Braga • Bragança
Viana do Castelo • Vila Real

www.oern.pt

Encontro Técnico “Alterações e Desafios das Normas
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015”

O Conselho Regional Norte do Colégio de Engenharia do Ambiente
promoveu no dia 18 de abril, no auditório da Sede Regional, no Porto,
o Encontro Técnico “Alterações e Desafios das Normas ISO 9001:2015
e ISO 14001:2015”. A sessão, liderada pelos Membros do Conselho
Regional Norte Carlos Afonso (Coordenador), Marisa Costa e Sérgio
Costa (Vogais), visou dar a conhecer as principais alterações e desafios
das Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, para além de promover
o convívio e a confraternização entre os participantes.
O parceiro institucional do Encontro, que contou com mais de 100
participantes, foi a SGS Portugal S.A., líder mundial em inspeção, verificação, testes e certificação, através da sua consultora Eng.ª Rita Mesquita, Membro Efetivo do Colégio de Engenharia do Ambiente, incidindo
na análise integrada das alterações promovidas pela transição das referidas Normas. No espaço reservado à discussão e debate foram analisadas as implicações da transição para as organizações ao nível da
flexibilidade, da melhoria dos negócios, da eficiência do processo, da

responsabilidade social, da relação com os parceiros, satisfação dos
clientes e do interesse em promover a monitorização da implementação das novas Normas aferindo as efetivas alterações nos resultados
para as organizações.
A sessão permitiu concluir que as novas Normas incidem numa simplificação de procedimentos e da estrutura documental, num maior
foco na sua integração com os procedimentos de gestão estratégica
das organizações, no reforço do conceito de proteção ambiental, na
inclusão de uma abordagem de ciclo de vida, numa maior exigência
na comunicação interna e externa, numa maior incidência na prevenção
e gestão do risco, na importância de garantir o acesso ao conhecimento
organizacional vital, num maior foco na avaliação e melhoria do desempenho – ou seja, num racional orientado para uma mais efetiva
adaptação da implementação das Normas ao contexto específico de
cada organização, sendo unânime que, face a estas conclusões, há
razões para encarar a transição com otimismo. •

Visita Técnica ao Túnel do Marão
Realizou-se, no dia 6 de abril, uma Visita Técnica ao empreendimento
IP4 (A4) – Túnel do Marão, integrado no troço da autoestrada entre
Amarante e Vila Real. A presença de 50 engenheiros comprova a premência desta iniciativa da Região Norte da Ordem dos Engenheiros,
ação que contou com o indispensável contributo da Infraestruturas de
Portugal, que proporcionou uma Visita completa ao empreendimento
e um contacto direto com alguns dos responsáveis da obra.
A Visita teve início no estaleiro localizado no lugar da Campeã, com
uma apresentação em sala sobre o empreendimento, através da qual
o Eng. João Baptista, Assessor Técnico e de Gestão da Direção de
Gestão de Empreendimentos Rodoviários da Infraestruturas de Portugal,
integrou os participantes na história do Túnel, desde a sua origem até
ao presente. Foram apresentadas as dificuldades e as respetivas soluções encontradas, quer no âmbito técnico, quer no pessoal, nas diversas
fases da obra.
No âmbito da Segurança no Trabalho da Construção é relevante a não
ocorrência de acidentes graves ou mortais, nos três empreendimentos.
O Eng. Manuel Tender, da empresa de fiscalização Prospectiva – Projectos, Serviços, Estudos, S.A., responsável pela coordenação de segurança em fase de obra, elucidou todos os presentes de que modo é
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isto possível num empreendimento desta dimensão. Implementaram-se medidas e seguiram-se todos os requisitos estabelecidos por lei,
incluindo os mais altos critérios de exigência para este tipo de infraestruturas, mesmo quando nos três empreendimentos chegaram a estar
a trabalhar em simultâneo mais de 1.200 trabalhadores.
O Túnel do Marão consiste em duas galerias paralelas, com aproximadamente 5,65 km cada, para um total de 11,3 km de túnel de secção
transversal interna constante. Longitudinalmente, o perfil desenvolve-se com inclinação constante (2,5%), a partir do emboquilhamento poente praticamente até ao portal nascente. Com efeito, o trainel

Regiões

Região

NORTE

ascendente inverte a cerca de 100 m da boca nascente, o que permite
assegurar que o escoamento das águas pluviais é feito para o exterior
do Túnel. Em planta, o Túnel desenvolve-se em linha reta ao longo do
seu comprimento, apresentando curvas antes e depois dos portais. As
galerias são paralelas, unidirecionais, com duas vias de circulação com
3,5 m de largura, uma berma contínua de emergência com 2,5 m de
largura e passeios. Entre as duas galerias principais existem 13 galerias
de ligação, que incluem passagens de emergência para peões e para
os veículos de emergência. As galerias de emergência distam cerca de
400 m entre si.
No campo da segurança, o Túnel do Marão dispõe de diversos sistemas
e subsistemas de segurança ativa, geridos por um software de controlo
e de gestão centralizada, que permite detetar e definir, de acordo com
procedimentos delineados, a atuação em função da emergência que
detete. O Túnel dispõe de alimentação de energia elétrica – quadros
de tomadas; sinalização e iluminação de segurança e evacuação, com
marcação das saídas de emergência; deteção de incêndio – através
de um cabo sensor de temperatura (12 km de fibrolaser) instalado no

Região

teto das galerias; sistemas de controlo ambiental – 24 sensores de
deteção de CO e visibilidade/opacidade, 24 sensores NO e NO2, dois
luminancímetros e seis anemómetros; videovigilância e deteção automática de incidentes – 126 câmaras; 82 postos SOS; comunicações
por telemóvel; radiocomunicações de socorro e radiodifusão (mensagens de emergência correm sobre a emissão de rádio que o utente
esteja a ouvir); megafonia (de 25 m em 25 m), cerca de 470 megafones;
sinalização e mensagens variáveis; meios de encerramento do Túnel
– cancelas automáticas e semáforos nas entradas; sistema de ventilação e controlo de fumo (72 ventiladores, sendo 46 ventiladores de
impulso nas galerias principais e 26 nas galerias de emergência) – garante a ventilação higiénica e de segurança; sistemas de automação,
gestão técnica e supervisão centralizada; drenagem separativa de
efluentes contaminados.
Os engenheiros puderam observar todas as valências de segurança
instaladas, tal como as respetivas infraestruturas do Túnel e seus acessos.
No final, a satisfação era patente entre todos os visitantes, ficando a
vontade de outras visitas do mesmo género num futuro próximo. •

CENTRO

Sede Coimbra
Rua Antero de Quental, 107 – 3000-032 Coimbra
Tel. 239 855 190 – Fax 239 823 267
E-mail correio@centro.ordemdosengenheiros.pt

Delegações distritais
Aveiro • Castelo Branco
Guarda • Leiria • Viseu

www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/centro

Sessões de informação
para alunos do 9.º Ano
Foram realizadas, a 18 de abril, duas sessões de informação e esclarecimento sobre as Engenharias, perante alunos do 9.º ano da Escola
Básica 2/3 Martim de Freitas, em Coimbra.
Estas sessões visam dar a conhecer aos alunos o que é a Engenharia
e os seus diversos ramos, com o objetivo de estes obterem a informação necessária para as escolhas curriculares que se avizinham, bem
como despertar ou potenciar o seu interesse pela área.
As sessões, onde marcaram presença 50 alunos, foram conduzidas
pelo Eng. Fernando Garcia, Coordenador do Conselho Regional do
Colégio de Engenharia Química e Biológica e Vogal do Conselho Diretivo da Região Centro. •

Protocolo com
o Politécnico da Guarda
Foi assinado, no dia 8 de abril, um
protocolo de cooperação entre a
Ordem dos Engenheiros e o Instituto Politécnico da Guarda. Este
protocolo estabelece a cooperação
institucional entre as duas entidades,
nos domínios comuns do desenvolvimento do ensino e da prática
da Engenharia portuguesa. •

Visita ao Museu Nacional
Machado de Castro

Realizou-se em Coimbra, no dia 2 de abril, uma visita guiada ao Museu
Nacional Machado de Castro (MNMC), cujo percurso incluiu a visita ao
criptopórtico romano. O MNMC é um dos mais importantes museus
de belas-artes de Portugal, tendo recebido em 2013 o prémio de Melhor Museu Português, atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia. •
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Homenagem ao Engenheiro
Rui Manuel Prata Ribeiro
O Colégio de Engenharia Civil da Região Centro,
com o apoio do Conselho Diretivo Regional,
levou a efeito no dia 30 de março uma homenagem ao seu Coordenador, Engenheiro
Rui Manuel Prata Ribeiro, falecido no dia 13 de
dezembro de 2015. Numa cerimónia recheada
de momentos emotivos, que durou cerca de
duas horas, foi atribuído o nome do Engenheiro
Rui Prata Ribeiro a uma sala do edifício e foram
apresentados diversos testemunhos, salientando as elevadas qualidades profissionais e
humanas do homenageado, por cerca de duas
dezenas de amigos, colaboradores próximos

e outras personalidades. Nestas incluíram-se o Bastonário
da OE, Eng. Carlos
Matias Ramos, a Presidente do Instituto
Pedro Nunes, Professora Teresa Mendes, e o Ex-Reitor da Universidade de Coimbra, Professor Fernando
Seabra Santos.
O Engenheiro Rui Prata Ribeiro exerceu uma
intensa atividade de gestão e fiscalização da
construção. Além de muitos outros trabalhos,

em Portugal e no estrangeiro, é de referir o
acompanhamento da construção dos novos
edifícios da Universidade de Coimbra, edificados a partir da década de 1990, que incluíram
todo o Polo II, e as construções desta época
dos Polos I e III. •

Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Química
A Sede Regional acolheu, no dia 20 de março, uma sessão inserida no
IV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Química. O Encontro pretendeu proporcionar, a todos os participantes, oportunidades
de aquisição de novas competências científicas, culturais e sociais,
através de sessões de formação na área da promoção pessoal, encontros de networking com empresas nacionais de renome, visitas culturais à cidade de Coimbra e momentos de convívio entre todos os participantes. •

Conferência “Outras Formas de Olhar a Nossa Floresta”

No dia 17 de março teve lugar, no auditório da Sede Regional, em
Coimbra, uma Conferência promovida pelo Conselho Regional de Colégio de Engenharia Florestal, subordinada ao tema “Outras Formas de
Olhar a Nossa Floresta – Perceber Melhor para Melhor Gerir e Proteger”.

Nesta Conferência participaram Fernando Oliveira Batista, Professor e
Investigador do Instituto Superior de Agronomia, com intervenção no
âmbito da lógica das opções de gestão dos donos da floresta; Luís Unas,
Diretor da Floresta Atlântica – Fundo Imobiliário Florestal, com uma
apresentação sobre valorização do património para melhor gerir a floresta; e Joaquim Dantas, da Associação Território com Vida, que apresentou uma experiência comunitária de proteção da floresta. A moderação esteve a cargo do Presidente do Colégio Nacional de Engenharia
Florestal, Eng. António Macedo.
No âmbito da Conferência foi ainda apresentada a campanha de
crowdfunding para a criação de uma reserva natural de borboletas
autóctones na mata da Escola Superior Agrária de Coimbra e efetuado
o lançamento público do website “Árvores, Natureza e Florestas”. •

Assembleia Regional aprova Relatório e Contas
que acrescem 30 participações em representação. No que respeita ao

A Assembleia Regional reuniu, no dia 2 de março, em sessão ordinária
para analisar e votar o Relatório e Contas de 2015 do Conselho Diretivo

número de Membros assistiu-se a um crescimento de 3,4% no número

da Região Centro, bem como apreciar e deliberar sobre o orçamento
anual proposto para 2016. Os documentos em apreço foram aprovados
por unanimidade. Em 2015 registaram-se 92 realizações na Região, a

total de Efetivos inscritos na Região (205 novos Membros Efetivos).
Relativamente às contas de 2015, apurou-se um resultado líquido do
exercício de 91.264,85 euros. •

Esclarecimento jurídico para Engenheiros Eletrotécnicos
No dia 29 de fevereiro realizou-se na Sede da Região Centro, em
Coimbra, uma sessão de esclarecimento jurídico destinada a Engenheiros Eletrotécnicos. Foram debatidos e esclarecidos os aspetos
relacionados com as atividades de projeto e revisão de projeto e abor-
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dada a questão do seguro de responsabilidade civil à luz dos mais recentes diplomas legais afetos a estes profissionais. A sessão contou
com a colaboração da Dr.ª Fátima Álvares da Cunha, consultora jurídica
da Região Centro. •
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Competição de Engenharia EBEC
A Sede Regional recebeu, no dia 28 de fevereiro, a Competição de
Engenharia promovida pelo grupo local do BEST – Board of European
Students of Technology, onde foram apurados os representantes da
Universidade de Coimbra para a EBEC Portugal – European BEST Engineering Competition, final nacional organizada por cinco grupos
locais do BEST de norte a sul do País.
A sessão de encerramento teve lugar no dia 18 de abril, novamente na
Sede Regional, em Coimbra. •

Curso de Ética e Deontologia
Profissional
O XLII Curso de Ética e Deontologia Profissional, promovido pela Região Centro, foi realizado na Guarda, nos dias 26 e 27 de fevereiro, e
registou a participação de 65 formandos. Este Curso teve a colaboração
e o apoio da Delegação Distrital da Guarda e do Instituto Politécnico
da Guarda, que cedeu instalações na Escola Superior de Tecnologia e
Gestão, onde decorreu a formação. •

Workshop “Certificações Internacionais em Gestão de Projetos”
A Delegação Distrital de Viseu realizou, no dia
26 de fevereiro, um Workshop sobre “Certificações Internacionais em Gestão de Projetos”,
dinamizado por Pedro Martins Pardelinha, licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho e Gestor
de Projetos com certificação Project Management Professional.

Visita Técnica à Anicolor

Este Workshop pretendeu apresentar as bases
das duas mais importantes normas/standards em
Gestão de Projetos (o PMBOK Guide do PMI e o
PRINCE2), os seus benefícios, as diferenças e
como elas se complementam, bem como identificar a forma como estas certificações podem
ajudar os profissionais e as organizações a obter
os benefícios de cada um dos padrões. •
O Conselho Regional de Colégio de Engenharia Mecânica promoveu,
no dia 24 de fevereiro, uma Visita Técnica às instalações da Anicolor,
empresa sediada na Zona Industrial de Oiã.
A Anicolor dedica-se à extrusão, anodização e lacagem de perfis de
alumínio para diversas áreas, atuando em mercados como os da construção civil, mobiliário, automação, transportes e indústria em geral.
Dotada de uma moderna linha de extrusão, a Anicolor acrescenta valor
ao alumínio através de processos de lacagem e anodização. Para o
fazer, dispõe de uma linha de lacagem vertical, duas linhas de lacagem
horizontal, uma linha de anodização, duas linhas de inserção e aperto
de políamida totalmente automatizadas para a constituição dos sistemas, com rotura térmica para aplicação em caixilharia e também
aquela que foi a primeira lacagem “efeito madeira” do País. •

Sessão de esclarecimento aos alunos de Engenharia Eletrotécnica
O Presidente da Região Centro, Eng. Octávio Alexandrino, efetuou,
no dia 19 de fevereiro, uma sessão de esclarecimento sobre a Ordem
dos Engenheiros junto dos alunos do curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade de Coimbra. Esta sessão integrou-se na Semana dos
Ramos, promovida pelo Núcleo de Estudantes NEEC/AAC, e foi dirigida para finalistas de licenciatura que precisam de escolher entre
Automação, Energia, Computadores e Telecomunicações, e para finalistas de mestrado que se debatem entre o mercado de trabalho e
a investigação. •
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Palestra “Controlo natural de Acacia longifolia em Portugal”
Organizada pelo Colégio Regional de Engenharia Florestal, em colaboração com o Centro de Estudos de Recursos Naturais, Ambiente e
Sociedade e a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Coimbra, realizou-se no dia 17 de fevereiro, no auditório da Sede da
Região Centro da Ordem, uma Palesta proferida pela Doutora Hélia
Marchante, Bióloga e Investigadora na área das plantas invasoras, sobre
“Controlo natural de Acacia longifolia em Portugal”, onde foi apresentada pela oradora uma alternativa promissora. •

Prémio “Portugal, País de Excelência em Engenharia”
A Região Centro associou-se às sessões de promoção do prémio “Portugal, País de Excelência em Engenharia”, que a COTEC Portugal efetuou, em parceria com a Direção-geral da Educação, e participou ati-

vamente na sessão realizada no dia 16 de fevereiro no auditório do
Conservatório de Música de Coimbra/Secundária Quinta das Flores.
Este Prémio pretende promover, junto dos alunos que frequentam os
7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade, o gosto pela Engenharia e pela
Ciência e está estruturado em duas componentes: uma dedicada aos
alunos e aos professores que os acompanharam no desenvolvimento
de um projeto na área das Engenharias, Ciência ou Computação, e
outra destinada a galardoar a escola que apresente os melhores processos pedagógicos de ensino na componente experimental ou laboratorial, a nível do terceiro ciclo do ensino básico. •

Entrega de donativos à ERGUE-TE
No passado dia 16 de fevereiro, o Presidente da Região Centro, Eng. Octávio Alexandrino, procedeu à entrega do donativo, no montante de 730 euros, que foi angariado
no Jantar de Natal da Região Centro, à Equipa de Intervenção Social ERGUE-TE.
Esta equipa é uma valência da Instituição Particular de Solidariedade Social Fundação
Madre Sacramento, pertencente às Irmãs Adoradoras, que visa promover a dignificação,
o empowerment e a cidadania, pela inserção social e laboral da pessoa – especialmente
a Mulher – em contexto de prostituição, promovendo um novo projeto de vida. •

Projeto Europeu Engine4F
A Ordem dos Engenheiros, através da sua Delegação Distrital de Aveiro, é um dos parceiros
no Projeto Europeu Engine4F – Engineer For
The Future, cujo objetivo é atuar junto dos
jovens estudantes do 8.º e 9.º anos de escolaridade, e em especial do género feminino,
procurando incentivá-los para a profissão de
Engenheiro. Neste âmbito, a Delegação de
Aveiro, conjuntamente com os outros parceiros
portugueses do projeto, a Associação para a
Educação e Valorização da Região de Aveiro
e a Universidade de Aveiro, encontra-se a realizar uma série de iniciativas destinadas a este
público-alvo.
No dia 12 de fevereiro, no auditório do Instituto Português da Juventude, teve lugar a sessão
“E um Mundo sem Engenharia? Já pensaste como seria?”, destinada aos alunos da Escola João
Afonso de Aveiro, que contou com a presença
do Eng. Senos da Fonseca (Engenheiro e Escritor), da Eng.ª Paula Vilarinho (Professora da
Universidade de Aveiro), da Eng.ª Licínia Lopes
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no Instituto do Ambiente e Desenvolvimento,
na Universidade de Aveiro.
(Empresária) e da estudante de Engenharia da
Universidade de Aveiro, Francisca Costa.
No dia 26 de fevereiro, a Delegação Distrital
voltou às escolas de Aveiro para, junto dos alunos do Agrupamento de Escolas José Estevão
– EB 2/3 – S. Bernardo, realizar a atividade “Vem
medir! O Som.” Desta vez, o encontro fez-se

Na tarde de 16 de março, realizou-se a visita
à BRESFOR – Indústria do Formol, S.A., designada “As experiências de laboratório das aulas
mas... em formato XXL!”, e que pretende sensibilizar os alunos para a aprendizagem na
disciplina da Química. •

Regiões

Região

CENTRO

A Ordem na Fundação Calouste Gulbenkian
A Região Centro da Ordem dos Engenheiros realizou, no dia 30 de janeiro, uma visita à Fundação Calouste Gulbenkian, tendo os participantes
oportunidade de efetuar uma visita guiada às exposições “Wentworth-Fitzwilliam. Uma Coleção Inglesa” e “Calouste S. Gulbenkian e o Gosto
Inglês”, patentes na Galeria de Exposições Temporárias. •

Conferência “O Papel dos Primos Afastados”
No dia 22 de janeiro teve lugar, no Hotel Grão Vasco, em Viseu, uma Conferência organizada pelos órgãos locais das Ordens dos Engenheiros,
Advogados, Arquitetos e Médicos sob o tema “O papel dos primos afastados – das plantas aos animais – no desenvolvimento humano sustentável”. A sessão contou com a participação do Professor Doutor Sobrinho Simões, da Jornalista Madalena Balça e de representantes das respetivas Ordens. •

IX Encontro de Engenheiros do Distrito de Viseu
A Delegação Distrital de Viseu promoveu, no dia 16 de janeiro, o tradicional Encontro de Engenheiros e Jantar de Reis daquela Delegação.
O programa do Encontro teve início com uma visita ao Museu do
Quartzo, Centro de Ciência Viva de Viseu, onde os participantes puderam desfrutar das exposições permanente (Quartzo) e temporária
(Volfrâmio – Um património para descobrir).
A esta visita seguiu-se a sessão solene do Encontro, realizada nas instalações do restaurante Santa Luzia, com intervenções institucionais do

Delegado Distrital de Viseu, Eng. António Chumbo, do Presidente da
Região Centro, Eng. Octávio Alexandrino, e do Bastonário, Eng. Carlos
Matias Ramos.
Após um momento musical, a terminar o Encontro, realizou-se o tradicional Jantar de Reis. •

Palestras sobre João Vaz Côrte-Real e Cristovão Colon
terá chegado João Vaz Côrte-Real pode atri-

O Eng. José Matos e Silva realizou em janeiro,
na Sede da Região Centro, duas palestras sobre
navegadores da época dos Descobrimentos.
No dia 4 de janeiro, a sessão foi subordinada
ao tema “João Vaz Côrte-Real: o primeiro português a chegar à América?”. De acordo com
a investigação efetuada pelo Eng. Matos e Silva,
a primeira viagem de João Vaz Côrte-Real ao
continente americano terá sido realizada cerca
de 1470, tendo talvez chegado à Terra Nova.
Mais tarde, terá realizado outras viagens que
lhe permitiram explorar as margens dos rios

buir-se à política de sigilo que envolvia, à época,
muitas das descobertas portuguesas.
A segunda palestra, sobre Cristovão Colon, teve
lugar no dia 26 de janeiro, sendo atualizada aos
mais recentes resultados da sua investigação,
onde se defende, com base em elementos históricos, que terá sido um agente secreto de
Portugal ao serviço de D. João II, de modo a
Hudson e São Lourenço, até ao Canadá, e
chegar à península do Labrador. O facto de
não haver notícia das possíveis terras às quais

criar condições para que o território que viria a
designar-se por Brasil ficasse no hemisfério
português, através do Tratado de Tordesilhas. •
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Sede Lisboa
Av. Ant. Augusto de Aguiar, 3D – 1069-030 Lisboa
Tel. 213 132 600 – Fax 213 132 690
E-mail secretaria@sul.ordemdosengenheiros.pt

Delegações distritais
Évora • Faro
Portalegre • Santarém

www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/sul

Visita Técnica à Hovione
Organizada pelo Conselho Regional do Colégio de Engenharia Química
e Biológica, teve lugar, a 30 de março, uma Visita Técnica às instalações
da Hovione, em Loures, durante a qual cerca de 30 Membros tiveram
oportunidade de conhecer aquela que é a primeira infraestrutura industrial da empresa, inaugurada em 1969, e de onde esta se projetou como
uma referência portuguesa de dimensão global na indústria da saúde. •

Seminário “Ainda
não tive tempo”

Almoços-convívio
de Engenharia Geológica e de Minas

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu,
no dia 16 de março, o Seminário “Ainda não
tive tempo – 7 passos para ser mais produtivo
com menos disciplina”. A sessão decorreu em
Lisboa e teve como orador Gonçalo Gil Mata,
Executive Coach e Partner da Mind4Time. •

Desde o início do ano que o Conselho Regional
Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas
tem vindo a organizar, no restaurante da Região
Sul, almoços mensais, no intuito de facilitar um
regular encontro de todos os seus Membros para
debate de assuntos relacionados com a profissão,
contando sempre com um convidado especial.
Boa disposição é o mote para este evento, que
tem contado com uma forte adesão, o que é relevante e indicador da vontade e disponibilidade
dos Membros na realização de uma reunião periódica para rever amigos, colegas, atualizar contactos e projetos em curso, partilhar histórias e
experiências profissionais e trocar algumas impressões técnicas. •

2.º Concurso de Pontes de Esparguete
do Algarve e Baixo Alentejo
O Departamento de Engenharia Civil
da Universidade do Algarve, com o
apoio da Delegação Distrital de Faro
da Ordem dos Engenheiros, levou a
efeito a 2.ª edição do Concurso de
Pontes de Esparguete do Algarve e
Baixo Alentejo, iniciativa que tem como
objetivo motivar os jovens do 11.º e
12.º anos do Ensino Secundário para
a formação em Engenharia Civil.
Com o patrocínio do Conselho Diretivo da Região Sul, o primeiro prémio foi atribuído à equipa
da Escola Secundária João de Deus, de Faro, o segundo prémio à Escola Secundária Gil Eanes,
de Lagos, e o terceiro prémio ao Agrupamento de Escolas de Mértola. •

Ordem sensibiliza para a Engenharia Civil
Nos meses de fevereiro e março, o Departamento de Engenharia Civil da Universidade do Algarve levou a cabo, junto das escolas secundárias da região, uma sessão de sensibilização para
a formação em Engenharia Civil. Esta ação envolveu 16 escolas e mais de 400 alunos e ficou
marcada pela realização de uma aula sobre a temática das Pontes, dirigida às turmas dos 11.º e
12.º anos, das disciplinas de Físico-Química A e Física. •
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Exposição
“As Pontes
do Rio Douro”

Com o apoio da Delegação Distrital de Faro,
e em parceria com a Universidade do Algarve
e com a Fundação do Museu do Douro, o
Conselho Diretivo da Região Sul levou a Exposição “As Pontes do Rio Douro” até ao
Campus da Penha da Universidade do Algarve.
A iniciativa, cuja inauguração ocorreu a 16 de
março, incorporou 25 painéis com fotografias
e textos relativos às pontes existentes ou entretanto demolidas do rio Douro, num registo
que o Eng. António Vasconcelos produziu
para a sua obra literária “Pontes dos Rios Douro
e Tejo”. •

Regiões

Região

SUL

“Contos da Juventude”
lançado na Região Sul
Realizou-se a 15 de março a cerimónia de lançamento do livro “Contos
da Juventude”, durante a qual o autor, Eng. Fernando Branco, partilhou,
além do enquadramento relativo aos acontecimentos vividos no Instituto Superior Técnico, no pré e pós 25 de abril, os destaques sociais,
políticos, musicais e cinematográficos vivenciados nesses anos. •

“A Luz na Engenharia
e na Vida” em Faro

A 10 de março, a Delegação Distrital de Faro
apresentou aos seus Membros a Exposição
Fotográfica “A Luz na Engenharia e na Vida”.
A mostra, patente até 8 de abril, resultou de
um concurso promovido pelo Conselho Diretivo da Região Sul, cuja entrega dos prémios
ocorreu a 1 de dezembro, na Sede Regional,
em Lisboa. •

Torneios
de Bridge 2016

1.º Torneio de Mérito
da Ordem LG 2016

O restaurante da Região Sul, em Lisboa, acolheu,
nos dias 6 de janeiro, 3 de fevereiro e 2 de março,

O Clube de Golfe dos Engenheiros promoveu,
a 20 de fevereiro, no Campo Aroeira I, o 1.º
Torneio da Ordem de Mérito LG de 2016, este
ano com um fator motivacional extra, já que
o primeiro classificado Net será premiado com
uma viagem à Carolina do Sul, onde irá participar no World Amateur Championship 2017,
um dos maiores torneios amadores de todo
o Mundo, a realizar em Myrtle Beach. •

três edições do Torneio de Bridge, referente à
época 2016. Na primeira edição foram distribuídos
prémios de assiduidade a todos os bridgistas que,
ao longo dos 11 torneios de 2015, estiveram presentes em pelo menos oito, num total de 31. No
final do Torneio, foram entregues os prémios aos
vencedores de 2015 (1.ª, 2.ª e 3.ª categorias). •

A tradição do Fado na Ordem
Por sugestão de vários Membros Estudantes, o restaurante da Região Sul
transformou-se, a 24 de fevereiro, numa tradicional casa de fados lisboeta, com um jantar de 80 convidados, que visou dar a conhecer aos
jovens engenheiros a herança da tradição portuguesa, neste caso, o Fado.
Com uma ementa tipicamente portuguesa, a noite foi de festa e música: Maria Carvalho e Silva, João Figueiredo e Diogo Silva animaram
os presentes, com diversas interpretações, acompanhados à guitarra.
Após a sobremesa, e como é tradição, os guitarristas acompanharam
os participantes que quiseram cantar um fado vadio. •

Prémio “Portugal,
País de Excelência em Engenharia”

Curso
de Prova de Vinhos

A 17 de fevereiro, a EBI Vasco da Gama, em Lisboa, acolheu a 4.ª sessão de apresentação
do Prémio “Portugal, País de Excelência em Engenharia”, iniciativa organizada pela Direção-

O Conselho Nacional e o Conselho Regional Sul do
Colégio de Engenharia Agronómica promoveram,
em conjunto com a Real Associação de Lisboa, um
Curso de Prova de Vinhos, cuja primeira sessão teve
lugar no dia 27 de janeiro e culminou com um jantar
vínico, no qual esteve presente o Duque de Bragança.
Uma explicação dos objetivos da prova clássica de
vinhos e respetivos critérios, uma abordagem às
temáticas da análise sensorial e do sistema olfativo,
uma ficha de prova e um desafio à prova dos vinhos
foram as notas dominantes desta ação formativa,
ministrada pelo Prof. Virgílio Loureiro. •

-geral da Educação, em colaboração com a COTEC Portugal. O objetivo passava por divulgar junto de diretores de escolas,
coordenadores de departamentos de
ciências e coordenadores de clubes ou
projetos desenvolvidos na área da
Ciência/Engenharia, esta distinção que
visa promover o gosto pelas Engenharias e pela Ciência em geral em Portugal,
nos alunos que frequentam o 7.º, 8.º e
9.º anos de escolaridade. •
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Região Sul nas Escolas de Engenharia
Durante o mês de fevereiro, a Região Sul esteve presente numa série
de jornadas e encontros realizados no Instituto Superior Técnico e na
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
Da responsabilidade dos núcleos de estudantes daquelas instituições,
estes eventos têm como objetivo complementar a formação curricular

dos estudantes de Engenharia através do contacto direto e interação
com empresas, da participação em conferências especializadas e em
visitas técnicas. Estas iniciativas pretendem, igualmente, chamar a
atenção para temas emergentes, como o Empreendedorismo e a Internacionalização. •

Seminário discute mineração de aterros

O auditório da Região Sul acolheu, no dia 21 de janeiro, o Seminário “Mineração de aterros
em Portugal: oportunidade ou ficção científica?”, evento promovido pelos Conselhos Regionais Sul dos Colégios de Engenharia do Ambiente e de Engenharia Geológica e de Minas.
A sessão, na qual participaram cerca de 50 pessoas, contou com a intervenção da Prof.ª Maria
João Pereira, do CERENA/IST e representante do EURELCO; da Eng.ª Joana Frazão, da Tratolixo; do Dr. Jorge Carvalho, da EDM; do Eng. Ricardo Diogo, da Ambigroup; da Eng.ª Joana
Sabino, da APA; da Eng.ª Teresa Carvalho, do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia
Geológica e de Minas; e do Eng. Pedro Santos Coelho, do Conselho Regional Sul do Colégio
de Engenharia de Ambiente. •

Protocolo com a
PremiValor Consulting

Com vista à participação no projeto sobre o Observatório da Natalidade e do Envelhecimento em
Portugal, o Conselho Diretivo da Região Sul celebrou, a 19 de janeiro, um protocolo de cooperação
com a PremiValor Consulting. Na ocasião, Telmo
Vieira, Partner daquela empresa, teve oportunidade
de explicar aos presentes o enquadramento, objetivos e metodologia do Observatório, referindo
indicadores relativos à natalidade e ao envelhecimento a nível nacional e mundial. •

Ordem homenageia Membros
com 50 anos de inscrição
Foi realizada, no dia 18 de janeiro, uma cerimónia de entrega de diplomas comemorativos dos 50 anos de inscrição na Ordem dos Engenheiros aos Membros da Região Sul que não tiveram oportunidade de
participar no último Dia Nacional do Engenheiro. Foram, assim, homenageados os Membros que durante meio século de vínculo à Ordem
muito contribuíram para o prestígio desta Associação Profissional. •

Seminário “Impostos em Portugal”

Visita aos Estaleiros Navais
da Rocha Conde de Óbidos
O Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Naval da Ordem
dos Engenheiros promoveu, no dia 6 de janeiro, uma Visita Técnica aos
Estaleiros Navais da Rocha Conde de Óbidos e ao navio Lobo Marinho.
Esta ação permitiu juntar 40 Membros da Ordem e contou com o apoio
da Navalrocha e da Porto Santo Line. •

Em conjunto com o Centro de Estudos de Gestão (CEGE) do Instituto
Superior de Economia e Gestão (ISEG), o Conselho Diretivo da Região
Sul promoveu, a 12 de janeiro, um Seminário subordinado ao tema
“Impostos em Portugal: passado, presente e futuro próximo”. Neste
evento, conduzido pelo Professor Doutor José Azevedo Pereira, foram
entregues os diplomas aos participantes da 13.ª edição do Curso de
Especialização em Gestão. No final, foi assinado um protocolo de colaboração entre a Ordem e o CEGE/ISEG. •
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Região Sul apoia o Natal da APEDS “Projeto, Construção
e Observação de Pequenas
Barragens de Aterro”
lançado na Região Sul

A Região Sul apoiou, em dezembro, e pelo quarto ano consecutivo, a
Campanha de Solidariedade de Natal levada a cabo pela APEDS – Associação Portuguesa de Engenheiros para o Desenvolvimento Social.
Os bens recolhidos na Sede Regional, em Lisboa, e nas Delegações
Distritais de Santarém e de Faro, foram entregues a oito instituições de
solidariedade social. •

O Conselho Diretivo da Região Sul promoveu, a 17 de dezembro, o lançamento do livro “Projeto, Construção e Observação de Pequenas Barragens de Aterro”, obra editada pela IST Press, editora do Instituto Superior Técnico. Esta publicação
destina-se, sobretudo, aos engenheiros envolvidos no projeto,
construção e observação das
pequenas barragens de aterro,
bem como a todos aqueles que,
na administração, se dediquem
à apreciação dos projetos dessas
obras e respetiva segurança. •

Grupo Coral em concertos solidários
Em dezembro último, o Grupo Coral da Região Sul foi convidado a atuar em dois concertos de
Natal. O primeiro decorreu a 12 de dezembro, na Igreja da Madalena, e o segundo a 13 de dezembro,
na Igreja de São Tomás de Aquino, em Benfica. Esta iniciativa de cariz solidário pautou-se pela contribuição de bens alimentares não perecíveis para a comunidade envolvente. •

Região da

Madeira

Sede Funchal
Rua Visconde Anadia, 19 - Edifício Anadia, 3.º andar, sala S – 9050-020 Funchal
Tel. 291 742 502 – Fax 291 743 479
E-mail madeira@madeira.ordemdosengenheiros.pt
www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/madeira

Concurso “Uma Ponte de Esparguete”
Na sua segunda edição, o Concurso “Uma Ponte de Esparguete” consistiu na construção de uma ponte utilizando como material de construção a massa esparguete Insular, aplicando as competências adquiridas na área da Física e/ou Artes Visuais e desenvolvendo competências que promovam o trabalho em equipa, liderança e coordenação.
A iniciativa foi organizada pela Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros, em parceria com a Universidade da Madeira (UMA), e decorreu no Campus da Penteada, a 13 de abril.
O Concurso teve como objetivo incentivar e despertar o interesse dos
alunos do 3.º Ciclo, Ensino Secundário e Ensino Superior, por esta área
da Engenharia, estimulando a criatividade na procura de soluções engenhosas para o problema proposto e promovendo a participação ativa
destes alunos nas atividades da UMA.
Das 29 pontes de esparguete cru que estiveram a concurso, 15 foram
desenvolvidas por alunos da UMA e 14 por alunos do Ensino Básico e
Secundário. Estas foram avaliadas mediante as categorias de Resistência
e Estética (Design). Na categoria de Resistência o objetivo era construir
uma ponte que suportasse a maior carga possível, enquanto na categoria de Estética passava por construir uma ponte que cumprisse com
o regulamento do concurso e fosse arquitetonicamente agradável.

Para além dos brindes e prémios atribuídos aos participantes e vencedores, pretendeu-se também apoiar algumas instituições particulares
de solidariedade social (IPSS) da Região Autónoma da Madeira. Este
apoio foi determinado a partir dos resultados dos testes de carga das
pontes. Quanto maior o peso suportado pelas 29 pontes, maior a
quantidade de produtos alimentares a distribuir pelas IPSS selecionadas
pelos participantes. Foram, assim, distribuídos cerca de 320 quilos de
bens alimentares por cinco instituições. •
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Workshop “Microcrete – Revestimento em Microcimento”
O auditório da Região da Madeira da Ordem dos Engenheiros acolheu,
no dia 15 de abril, o Workshop “Microcrete – Revestimento em Microcimento”, uma iniciativa organizada pela Construteam, juntamente com
o seu parceiro Microcrete, com o objetivo de responder às necessidades
do mercado e à corrente desinformação sobre microcimento.
O microcimento Microcrete é um revestimento de base cimentícia,
composto por elementos específicos, capazes de proporcionar uma
forte aderência sobre vários tipos de superfícies. A espessura do Microcrete varia entre 2 mm e 3 mm, ideal para cobrir extensões de betão,
cimento, ladrilho, gesso, metal, plástico, mármore e cerâmica. A flexibilidade do Microcrete tem como grande vantagem o facto de não ser
necessário remover o revestimento existente em pavimento e parede
atuais, evitando barulhos, entulho e poeiras. Pode ser aplicado sobre
pavimentos, paredes, mobiliários e piscinas, conferindo um aspeto
moderno e original a qualquer projeto. Ostenta um aspeto natural, que

Região dos

permite sobressair e realçar os vários materiais com os quais é conjugado, como madeira, metal, vidro, etc. Ideal para o mercado da reabilitação, proporciona uma rápida execução da obra e permite solucionar
problemas de impermeabilidade e resistência a altas temperaturas.
Este Workshop contou com cerca 33 participantes, entre engenheiros,
arquitetos, designers e aplicadores. •

Açores

Sede Ponta Delgada
Largo de Camões, 23 – 9500-304 Ponta Delgada – S. Miguel – Açores
Tel. 296 628 018 – Fax 296 628 019
E-mail geral.acores@acores.ordemdosengenheiros.pt
www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/acores

Curso de Ética e Deontologia Profissional
Nos próximos dias 24 e 25 de junho realiza-se, na Sede da Região dos Açores, o II Curso de
Ética e Deontologia Profissional. À semelhança do ocorrido no ano transato, o Curso ocorre
graças à cooperação e contributo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros (OE). Será de relembrar que a frequência e aprovação no Curso de Ética e Deontologia é condição obrigatória
para que Membros Estagiários passem a Membros Efetivos da OE.
Mais informações no Portal do Engenheiro. •

Região dos Açores sempre a crescer

Campanha “E um Mundo
sem Engenharia”
Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Secundária Antero de Quental, em Ponta Delgada,
acolheu a Campanha “E um Mundo sem Engenharia? Já pensaste como seria?”, iniciativa
organizada pela Ordem dos Engenheiros (OE),
dirigida a alunos do 9.º, 10.º, 11.º anos de escolaridade.

Transformar o espaço físico da Sede Regional num lugar de encontros e reencontros entre
todos os que partilham ideais, objetivos profissionais e preocupações comuns será a ambição
e o permanente desafio da Região dos Açores. Como tal, é com particular entusiasmo que a
Região acolhe os novos Membros Efetivos, jovens engenheiros cuja presença poderá contribuir
para a dinamização desta casa que é de todos. Nos últimos meses passaram a Membros Efetivos os Engenheiros Rodrigo Rego, Henrique Martins do Vale, Pedro Corvelo Tavares, André
Ribeiro, Miguel Dutra e João Medeiros (todos da Especialidade de Engenharia Civil). Aos novos
Membros, a Região dá as boas-vindas! •

Seminário “A vida útil dos produtos
agroalimentares”
A Região dos Açores da Ordem dos Engenheiros
e a Silliker Portugal organizaram um Seminário
subordinado ao tema “A vida útil dos produtos
agroalimentares”. O momento formativo incidiu, em particular, na temática da Segurança
Alimentar.
Estão previstas outras ações de formação, dirigidas pela Silliker, para o mês de junho. Mais
informações no Portal do Engenheiro. •
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Nesta fase, em que os jovens devem escolher
uma área de especialização futura, a iniciativa
da OE é particularmente bem acolhida, uma
vez que permite apresentar um enquadramento
mais abrangente da Engenharia e proporciona
o esclarecimento de dúvidas acerca do curso
superior e da sua exigência. Para esta sessão,
a Região dos Açores contou com o acolhimento da Prof.ª Cristina Macedo, docente da
disciplina de Matemática daquela instituição
de ensino, e do contributo do Engenheiro Civil,
Membro da OE, Eng. Rui Dutra. •
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A Saúde é um setor proeminente nas sociedades modernas, ao qual é atribuído cerca
de 9% do Produto Interno Bruto na Europa
(1), envolvendo uma das maiores forças de
trabalho e tendo a si associadas duas fortes
indústrias: a farmacêutica e a dos dispositivos médicos.
Os Sistemas de Saúde, tal como hoje os
conhecemos, estão fortemente ligados aos
avanços científicos e tecnológicos dos últimos cem anos. De facto, evoluiu-se de
um sistema baseado exclusivamente na relação entre um médico e o doente, com
quase nenhum suporte tecnológico, para
um sistema baseado na intervenção orquestrada de uma extensa rede de atores fortemente assente em tecnologia. Por questões
económicas e logísticas, à medida que foram
aparecendo, os recursos especializados
(profissionais e tecnologias) concentraram-se em hospitais, que se constituíram como
centros de prestação de cuidados suportados por tecnologias e fluxos de informação
cada vez mais sofisticados, catalisadores de
inovação e conhecimento.
Neste contexto, atividades de Engenharia
estão presentes em toda a esfera de ação
do setor da Saúde, com especial incidência
nas indústrias farmacêutica e dos dispositivos médicos, mas também nos centros

hospitalares e de elevada diferenciação, incluindo:
›	Atividades de Engenharia Civil ligadas à
conceção, edificação e manutenção das
instalações de Saúde;
›	Atividades de Engenharia Mecânica ligadas
à conceção, instalação e manutenção de
instalações técnicas especiais, nomeadamente redes de gases medicinais, AVAC,
esterilização, entre outras;
›	Atividades de Engenharia Eletrotécnica e
Eletrónica na gestão de equipamentos
elétricos e eletromédicos;
›	Atividades de Engenharia Química ligadas
à atividade laboratorial hospitalar;
›	Atividades de Engenharia Informática no
desenvolvimento e gestão de sistemas de
informação.
Boa parte dos problemas de Engenharia aplicados na Saúde necessita de aporte de conhecimentos das Ciências da Vida e de contexto do sistema de Saúde, sendo que acarretam multi-especialidade de Engenharia, o
que esteve na base do desenvolvimento de
um novo domínio científico/profissional designado Engenharia Biomédica. Embora este
domínio exista em alguns países há mais de
cinco décadas, em Portugal o ensino e a investigação em Engenharia Biomédica são
ainda recentes, com expressão crescente
nos últimos 15 anos, sendo ainda pouco ex-
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pressivo o número de engenheiros biomédicos no mercado de trabalho português.
A Engenharia Biomédica
Formação e áreas
de especialização
A Engenharia Biomédica consiste na aplicação dos princípios e das técnicas da Engenharia à Biologia e à Medicina para fins
diagnósticos, terapêuticos ou de gestão.
Quanto à oferta formativa, existem atualmente em Portugal seis cursos de Licenciatura em Engenharia Biomédica e seis cursos
de Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica (consulta ao site da Direção-geral
de Ensino Superior, www.dges.mctes.pt, a
2 de maio de 2016). É também cada vez
mais frequente os estudantes optarem por
frequentar parte ou a totalidade do curso
Tabela 1

em universidades de outros países europeus,
algumas com maior tradição e prestígio
nestes domínios. O primeiro ciclo de formação superior em Engenharia Biomédica
dota os estudantes de conhecimentos fundamentais em Engenharia e Ciências da
Vida. Embora os curricula dos cursos de Licenciatura em Engenharia Biomédica variem
de universidade para universidade, a maioria
dos programas incluem os seguintes tópicos: análise matemática, estatística, química inorgânica e orgânica, bioquímica, fisiologia humana, biologia celular e molecular, física, mecânica, termodinâmica, materiais, circuitos eletrónicos, instrumentação,
sistemas e sinais e programação informática.
O segundo ciclo de estudos é geralmente
um ciclo de especialização que dota os estudantes de conhecimentos e competências em áreas aplicadas da Engenharia Bio-

médica. O ramo de estudo selecionado
aproximará o estudante a algumas das áreas
da Engenharia Biomédica.
A Engenharia Biomédica, sendo um domínio
muito vasto, contém várias áreas de especialização e aplicação, como se exemplifica
na Tabela 1.
Os Engenheiros Biomédicos
Funções e contributos
Os engenheiros biomédicos usualmente
integram equipas multidisciplinares, tendo
competência para fazer a integração entre
equipas de profissionais de Saúde e equipas
de profissionais das Engenharias “tradicionais”, cabendo-lhes frequentemente tarefas
de investigação, especificação de problemas,
gestão de projetos, formação de utilizadores
e gestão.

Áreas da Engenharia Biomédica, adaptado de IEEE EMB, 2003-2015 (2)

Área
Engenharia Clínica
Engenharia
de Reabilitação
Neuro-Engenharia
Bioengenharia
Cardíaca
Modelação
de Sistemas Biológicos
Instrumentação
Biomédica
Processamento
de Sinais Biomédicos
Processamento
de Imagem Médica
Imagiologia
e Física Médica
Informática Médica
Bioinformática
Telemedicina
e Telecuidados
Biomecânica
Robótica aplicada
à Saúde
Bio-micro-eletromecânica
Micro
e Nanotecnologia
Biomateriais
Biotecnologia
Engenharia
de Tecidos
Genómica Funcional

Descrição
Aplicação de competências de Engenharia e de gestão para desenvolvimento, segurança, manutenção, adaptação ou otimização
de tecnologias médicas na indústria ou nos hospitais.
Aplicação das ciências e tecnologias para melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, nomeadamente na conceção
de sistemas de comunicação alternativa ou aumentativa, de próteses e ajudas técnicas.
Estudo do cérebro, do sistema nervoso e seu funcionamento e desenvolvimento de implantes para restauração ou substituição de
funções sensatórias ou motoras, por exemplo neuro-estimuladores e neuro-robôs.
Estudo dos sistemas cardiovasculares e patologias associadas através da combinação de imagiologia, análise de sinais e sistemas,
nanotecnologia e tecnologias moleculares.
Desenvolvimento de modelos para simular processos fisiológicos e melhor os compreender, resultando em novas abordagens
diagnósticas e terapêuticas.
Projeto de hardware e software de dispositivos e sistemas para medir biossinais (incluindo desenvolvimento de sensores, aplicação
de técnicas de amplificação e filtragem do sinal ou otimização da relação sinal-ruído) ou para administrar terapias.
Aplicação de avanços da área de processamento de sinais para extrair informação útil de sinais biológicos para fins de diagnóstico
ou terapêutica; por exemplo, analisar um sinal eletrocardiográfico (ECG) para determinar a suscetibilidade de um paciente a um
ataque cardíaco.
Aplicação dos avanços dos sistemas e algoritmos multimédia ao contexto da imagem médica e das tecnologias que a adquirem
(modalidades); por exemplo, desenvolvimento de algoritmos de deteção automática de tumores em mamografia ou de algoritmos
de fusão de imagens de várias modalidades (TC e RM).
Desenvolvimento e otimização de técnicas e tecnologias relacionadas com equipamentos de diagnóstico ou terapêutica envolvendo
radiações ionizantes; por exemplo, estudos de dosimetria em proteção radiológica.
Desenvolvimento e otimização de sistemas e tecnologias de informação no contexto da Saúde, incluindo sistemas de suporte
administrativo ou clínico, sistemas de suporte à decisão, interoperabilidade, segurança, privacidade e mobilidade.
Mapeamento, sequenciação e análise de genomas com vista a melhor predição, diagnóstico e terapêutica.
Desenvolvimento de sistemas (tecnológicos e organizacionais) para transferência ou partilha de informação clínica sobre redes de
dados, podendo incluir sinais biológicos e imagem médica e envolver dispositivos médicos, sistemas de videoconferência, contact
centres, apps, sensores sobre redes 3G, entre outros.
Mecânica aplicada a sistemas biológicos, incluindo o estudo de movimento, fluxos e deformações; por exemplo, para desenvolvimento
de próteses.
Aplicação de teoria de controlo e de robôs ao campo da Saúde com vista a melhorar diagnósticos e terapias ou a automatizar
tarefas; por exemplo, desenvolvimento de sistemas de neuronavegação (neurocirurgia planeada em realidade virtual e assistida por
robôs).
Desenvolvimento de sistemas micro-eletromecânicos para a Medicina e Biologia; por exemplo, micro-sensores, processadores e
atuadores em chips implantáveis para administrar medicamentos à medida das necessidades metabólicas do corpo.
Desenvolvimento de dispositivos à escala de micron ou nanómetro com aplicação à Saúde; por exemplo, sensores de força
microscópicos para identificar alterações nos tecidos e tecidos patológicos.
Desenvolvimento de substâncias para serem utilizadas em dispositivos ou implantes em contacto com tecidos vivos; por exemplo,
revestimentos para próteses biocompatíveis que podem ajudar a combater infeções.
Desenvolvimento de técnicas utilizadas na produção em grande escala de fármacos e/ou (micro)organismos geneticamente
modificados; por exemplo, desenvolvimento de vacinas de DNA contra Helicobacter pylori (organismo responsável por patologias
gástricas, nomeadamente úlcera, gastrite e cancro).
Desenvolvimento de técnicas de crescimento de tecidos e órgãos, a partir de amostras, para implante; por exemplo, para reconstrução
de osso, cartilagem ou pele.
Conjunto de tecnologias utilizadas com o objetivo de conhecer os mecanismos moleculares que operam no funcionamento normal/
patológico da célula/tecido/organismo (compreende a genómica, transcriptómica, proteiómica e metabolómica); por exemplo,
estudo do efeito de fármacos ao nível molecular/celular.

Março/Abril 2016 INGeNIUM • 25

Tema de Capa ENGENHARIA NA SAÚDE

ACADEMIA

Avaliação

PRESTADORES DE CUIDADOS
Gestão do parque tecnológico;
Aquisição; Manutenção;
Procedimentos de utilização,
qualidade e segurança

Financiamento

Investigação fundamental
ou aplicada para desenvolvimento
de novas Tecnologias
da Saúde

Ideias inovadoras

INDÚSTRIA

Novas tecnologias
e serviços relacionados

Desenvolvimento e inovação
de Tecnologias da Saúde;
Comercialização; Formação
de utilizadores; Serviço pós-venda

Avaliação
Regulamentos

GESTORES DE REDES
DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE

AGÊNCIAS
GOVERNAMENTAIS

Planeamento e otimização
da capacidade da rede;
Estudos e projetos

Certificação; Avaliação
Tecnologias da Saúde;
Regulação e Fiscalização

Novas
tecnologias

Regulamentos

Figura 1 Funções do Engenheiro Biomédico nas Organizações de um Sistema de Saúde

Na indústria, os engenheiros biomédicos
têm contribuído de forma determinante para
a investigação, desenvolvimento e inovação
de tecnologias de Saúde. A este respeito
refira-se que as tecnologias da Saúde caracterizam-se por um fluxo constante de
inovação (muitos produtos têm um ciclo de
vida inferior a dois anos), sendo o setor tecnológico com maior número de patentes
registadas anualmente (3). Esta condição
torna a profissão do Engenheiro Biomédico
extremamente aliciante mas também exigente do ponto de vista de necessidade de
contínua atualização de competências. Outras funções que assumem no seio de empresas tecnológicas relacionam-se com a
comercialização de produtos, formação de

Testemunho de um jovem Engenheiro Biomédico

* Filipe Mealha
Licenciado em Ciências de Engenharia Biomédica,
mestrando em Engenharia Biomédica
Técnico na SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

“Comecei a minha formação em Engenharia Biomédica, no ano de
2010, na Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa, tendo sido transferido no ano de 2013 para a Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Sendo que os
meus anos de curso na Universidade Católica foram “anos comuns”,
transversais às demais Engenharias, a minha especialização dentro do
âmbito da Biomédica acabou por acontecer na Universidade Nova, no
ramo de Imagem Médica e Física de Radiações.
Em janeiro de 2014 realizei, ao abrigo de uma unidade curricular, um
estágio no Centro de Investigação e Criatividade em Informática do
Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra). Nessa
altura, o estágio teria uma duração prevista de 28 dias e o objetivo de
programar uma aplicação mobile, recorrendo a diversas linguagens
web. Em janeiro de 2015 iniciei um estágio no Serviço de Imagiologia
do Hospital, acabando por expandir o seu âmbito para os demais serviços como Neurologia, Produção e Sistemas de Informação. Em agosto
de 2015 fui convidado para ajudar na coordenação do Centro de Investigação e em maio de 2016 iniciei funções na empresa SPMS – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, com o desafio de promover
a inovação nos sistemas de informação da Saúde.
Atualmente, as minhas áreas de interesse são a Imagiologia, nas vertentes de formação de imagem e radioprotecção, as Tecnologias e Sistemas de Informação e a Gestão de Processos. Nesse sentido, a minha
formação em Engenharia Biomédica permitiu-me fazer uma ligação
entre os diferentes setores de uma unidade hospitalar e estabelecer
uma ponte de comunicação entre os desafios técnicos/clínicos e a
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área administrativa. Apesar de estes serem os temas que mais me apelam, a minha visão daquilo que é a Engenharia Biomédica e do impacto que um Engenheiro Biomédico pode ter na Sociedade são bastante mais abrangentes. Quando decidi estudar Engenharia Biomédica
o que mais me apelou no curso foi a sua multidisciplinaridade. Sendo
que gosto de conhecer e perceber de outras matérias além da Saúde,
sinto que ter bases em disciplinas tão distintas quanto Anatomia, Física, Biologia, Informática, Eletrónica, Mecânica…, me permite transitar de tema para tema com alguma facilidade, desde que existam o
esforço e o estudo por trás. Ter uma formação sólida em Análise Matemática, Álgebra, Análise de Sinais e Estatística ajuda a compreender
matérias de Economia ou Finanças.
Percebo o curso de Engenharia Biomédica como um instrumento que
baliza o gosto pela área da Saúde, nas suas diversas vertentes, possibilitador tanto de uma atividade empresarial, como de uma atividade
em inovação/investigação. Revendo bastante potencial em ambas, no
âmbito desta escrita, gostaria de me focar mais na segunda. Apesar
de no presente, em Portugal, este tipo de trabalho estar intimamente
relacionado com bolsas de investigação ou projetos de doutoramento,
penso que existe o potencial e, acima de tudo, uma necessidade real
no mercado na Saúde para a criação de novos modelos de negócio
suportados por inovações em Biomédica. Novos processos para a realização de análises sanguíneas, impressão 3D de próteses biocompatíveis, criação de pacemakers implantáveis via canais arteriais, fusão
de imagem de ressonância e PET, novos tratamentos de neoplasias
malignas, ultrassons como ferramenta facilitadora da cicatrização, ligação entre impulsos nervosos e controlo de próteses; são apenas algumas das áreas em inovação tecnológica que começam a ter destaque, não só junto da Sociedade, como a gerar impacto real junto dos
doentes e dos prestadores de cuidados. Sinto que a inovação pode ser
não só uma ferramenta para aportar uma melhoria nos cuidados aos
doentes, mas um driver económico da Sociedade, capaz de criar valor
para as organizações.
Nesse sentido, vejo o curso de Engenharia Biomédica, nas suas diferentes vertentes, como uma base sólida na área de Engenharia na
Saúde e como um bom ponto de partida para agarrar as oportunidades do futuro.” •

PUBLICIDADE

Caixa-Resumo
Os Sistemas de Saúde cada vez mais são suportados por tecnologias
de Saúde.
As tecnologias de Saúde contribuem para um melhor conhecimento
dos sistemas biológicos, melhor e mais precoce diagnóstico, melhor
2.
terapêutica e reabilitação. Contudo, têm a si associados riscos e custos
que interessam gerir.
Para conceber, utilizar, manter ou otimizar estas tecnologias é essencial
conhecer: i) a anatomia e fisiologia do sistema biológico a que se
destinam; ii) a origem, evolução e indicadores da patologia a tratar;
3.
iii) os princípios físicos em utilização; iv) o funcionamento e limitações;
v) os riscos e efeitos colaterais induzidos; vi) os normais procedimentos
de trabalho das equipas que interagem com a tecnologia.
Os engenheiros biomédicos possuem um perfil misto de conhecimentos
em Engenharia e Ciências da Saúde, estando dotados com as competências
4.
essenciais para introduzir inovação nos sistemas de Saúde, com efetividade,
qualidade, segurança e racionalidade.
1.

utilizadores e serviço pós-venda, sendo elementos capazes de
compreender os problemas no campo biológico e da Medicina e
de interagir com profissionais de Saúde de forma eficaz.
Nas unidades prestadoras de cuidados de Saúde, os engenheiros
biomédicos assumem a gestão do parque de infraestruturas e tecnologias médicas, procedendo ao seu planeamento, aquisição, desenvolvimento de procedimentos de garantia de qualidade, segurança e operação, interface com fornecedores e com utilizadores,
manutenção e avaliação. Outras áreas onde habitualmente trabalham são o desenvolvimento e suporte de sistemas de informação,
o planeamento da produção e logística e o departamento de processos e qualidade. As competências dos engenheiros biomédicos
ajudam a promover a inovação nas unidades prestadoras de cuidados de Saúde, garantindo a efetividade, segurança e racionalidade na adoção de tecnologias de Saúde.
Os engenheiros biomédicos também trabalham em agências governamentais, nomeadamente nas áreas de avaliação, certificação,
planeamento, normalização, regulamentação, licenciamento, financiamento, fiscalização de mercado e promoção de boas práticas relacionadas com tecnologias de Saúde. As tecnologias da
Saúde assumem um papel cada vez mais determinante nos cuidados de Saúde, sendo um dos fatores críticos no que se refere a
implementação de políticas de Saúde afetando o acesso, equidade,
qualidade, segurança e eficiência dos sistemas de Saúde. Colaboram
também em estudos de otimização da rede prestadora (adequação
dos serviços oferecidos à sua procura e interligação entre unidades),
na coordenação de grandes projetos que podem envolver diversas
unidades de prestação de cuidados de Saúde e no lançamento de
novas unidades.
Por fim, refira-se que boa parte dos engenheiros biomédicos opta
por desenvolver uma carreira académica e de investigação, ficando
ligados a laboratórios de investigação e universidades.
A Figura 1 ilustra as funções e contributos da Engenharia Biomédica nas diferentes organizações de um sistema de Saúde.

Referências

Bosch inside.
Eficiência que
funciona.

Confie em especialistas e tecnologias orientadas para o futuro,
que contribuem para uma maior eficiência e rentabilidade.
O uso eficiente da energia é um fator chave para manter a
competitividade. Quer seja para a indústria, para empresas, para
instituições privadas ou públicas, ou mesmo para fornecedores
de energia, nós ajudamo-lo a encontrar a melhor solução. As
soluções Bosch têm aplicabilidade diversa, variando desde a
produção de calor por sistemas de caldeiras industriais a vapor,
de água quente e água quente sobreaquecida, até módulos de
cogeração. Os elevados padrões de qualidade e os completos
serviços oferecidos pela Bosch garantem a durabilidade, a
rentabilidade, e o funcionamento sustentável da sua instalação e
do seu negócio.

(1)	World Health Organization, 2015, “World Health Statistics 2015”
(2)	IEEE EMB, 2003-2015, “Engineering in Medicine & Biology. Designing a
Career in Biomedical Engineering”
(3)	MedTech Europe, 2014, “The European Medical Technology industry in
figures”

www.bosch-industrial.com
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Avançamos,
de volta ao passado?
A importância da Engenharia
no apoio à gestão e decisão clínica

José Mário Martins
Médico Estomatologista
Chefe de Gabinete do Bastonário
da Ordem dos Médicos

“Nada é mais difícil, e por isso mais precioso, do que ser capaz de decidir.”
Napoleão Bonaparte

1) Introdução
Derivada da palavra latina decisio, “decisão”
significa etimologicamente “solução”, “compromisso”, mas também “enfraquecimento”
ou “diminuição”. Contudo, hoje e para nós,
está associada a determinação e coragem.
A tomada de uma decisão implica, por regra,
iniciar ou colocar fim a uma determinada
situação, o que pressupõe uma mudança
de estado.
Qualquer processo decisório consiste numa
sequência de passos/etapas que nos vão
conduzir desde uma determinada situação,
que se nos apresenta como um problema
ou oportunidade, até ao momento em que
desencadeamos uma ação/solução. Habitualmente, os modelos mais simplificados
identificam quatro etapas no processo decisório:
1)	Identificar/compreender o problema;
2)	Elaborar um plano;
3)	Executar o plano;
4)	Avaliar os resultados.
2) Da gestão à governação clínica
Transportando agora os conceitos que anteriormente se expuseram para o campo
médico, facilmente se compreende a dificuldade inerente ao processo de decisão
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clínica. Sobretudo se pensarmos nos casos-limite, como sejam as situações de emergência médica, onde, da primeira à última
etapa do processo decisório, tudo se passa
em breves minutos e onde os resultados
podem ser verdadeiramente empolgantes,
ou profundamente frustrantes.
Recuando aos anos cinquenta do século
passado, constatamos que a decisão clínica
era, sem lugar para discussão, um atributo
dos médicos. O conhecimento médico era
detido por uma reduzida parcela da Sociedade e conceitos como “capacitação do
doente” ou “autonomia de decisão” eram
desconhecidos na Sociedade de então. Tudo
se resumia a uma situação em que, reverencialmente, o doente colocava na consciência do Médico o poder de decidir, confiando que ele o usaria na defesa dos seus
melhores interesses. Em resumo, quando
enfermo, o indivíduo recorria aos serviços
de um Médico a quem confiava o poder de,
depois de ouvidas as queixas e analisados
os (poucos) meios auxiliares de diagnóstico,
formular um diagnóstico e instituir uma terapêutica que, ambos desejavam, tivesse os
melhores resultados.
Fruto da aceleração tecnológica que se inicia
com o final da Segunda Guerra Mundial,
progressos científicos da área da Engenharia
começam a ter aplicação em outras áreas,
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nomeadamente no campo da Saúde. Com
o advento desta nova realidade e, sobretudo, com a rápida introdução da informatização nas diferentes áreas da Ciência, a
que não escapou a Medicina, o panorama
alterou-se e todo o processo de decisão
clínica se densificou, abrangendo diferentes
áreas do conhecimento.
Da decisão clínica centrada no clínico à decisão clínica centrada em equipas multidisciplinares, foi toda uma evolução até aos
nossos dias.
Inicialmente, estas equipas multidisciplinares
eram constituídas por elementos de profissões afins da Medicina (Enfermagem, Farmácia).
Se é certo que o nosso sistema de Saúde
há muito incorporou profissionais de áreas
como a Engenharia Civil e Eletrotécnica,
também é certo que estes só indiretamente
participavam na decisão clínica.
Porém, e progressivamente, as equipas multidisciplinares foram agregando outros profissionais, sendo que, nas últimas décadas,
áreas anteriormente tidas como distantes
da clínica, como seria o caso da Engenharia,
se tornaram afins da Medicina e iniciaram o
seu processo de participação na decisão
clínica.
Provavelmente em nenhuma outra área da
Ciência, como na Medicina, temos uma tão
grande concentração de tecnologia ao serviço do Homem (das “velhas” radiações à
moderna robótica, da ótica às nanotecnologias, são inúmeros os exemplos).
Contudo, toda esta parafernália tecnológica
tem um custo, o qual, conjugado com o
aumento da esperança de vida das populações, fez aumentar exponencialmente a
pressão sobre os orçamentos da Saúde, relevando a importância do rigor na gestão e
decisão clínica.
Da era da pressão da indústria farmacêutica,
passámos para a era da pressão das indústrias tecnológicas – da Biotecnologia à Bioinformática – já que estas não vão parar de
investigar, produzir e colocar à disposição
dos sistemas de Saúde equipamentos, dispositivos e programas informáticos que
visam responder à vontade das sociedades
modernas de viver mais e melhor.
A conjugação destes fatores coloca os decisores clínicos perante novas e desafiantes
interrogações, como sejam: quanto estamos
dispostos a gastar? Que áreas são prioritárias? Como racionalizar o acesso às tecnologias mais dispendiosas?

Para lá do já citado envelhecimento da população e dos avanços científicos e tecnológicos, outros desafios se colocam, obrigando a repensar a maneira como são tomadas as decisões clínicas. Destacamos, de
entre outros:
›	Mudanças epidemiológicas, como é exemplo
a recente epidemia de Zika ou o aparecimento de bactérias multirresistentes;
›	A alteração do perfil dos consumidores,
traduzida num maior conhecimento da
sua doença e maior exigência a nível do
tratamento;
›	Os problemas levantados pela descodificação do genoma humano;
›	A mudança do foco do tratamento da
doença para a sua prevenção;
›	A globalização e a sua implicação na difusão do conhecimento;
›	Alteração do modelo hospitalocêntrico
para um modelo de proximidade, levando
os cuidados ao doente, e não, como ainda
agora acontece, obrigando o doente a
deslocar-se em busca dos cuidados.
Sendo que todas estas mudanças levantam
novos e intrincados problemas éticos e deontológicos que obrigarão a repensar o posicionamento dos profissionais e da Sociedade.
Sabendo-se que, como afirmou Lord Nigel
Crisp, “fazer bem as coisas à primeira” reduz
os custos, torna-se claro que a opção pela
qualidade em Saúde será a opção mais correta na perspetiva da sustentabilidade dos
serviços de Saúde.
A Organização Mundial de Saúde reconhece
como essenciais para uma prática clínica
segura os princípios seguintes:
›	Identificação dos diagnósticos e procedimentos seguros e eficientes;

›	Garantia da equidade na sua aplicação;
›	Consequente implementação correta e
sem erros.
Hoje, dada a disseminação ultrarrápida da
informação, já não basta a uma instituição
de Saúde prestar bons cuidados. É necessário que esses bons resultados sejam comparados e possam ser divulgados, por forma a evidenciar a qualidade dos seus profissionais e a aumentar a confiança dos
doentes. Esta mudança de paradigma levou
ao aparecimento de um novo conceito, a
“governação clínica” (clinical governance),
introduzido na literatura em meados dos
anos noventa do século passado, pretendendo ser um processo em que a integração de capacidades e competências
tem como objetivo final a melhoria constante dos resultados obtidos no tratamento
dos doentes.
Assim, torna-se fácil inferir que as tecnologias de informação desempenham (e continuarão a desempenhar) um papel importante
na tentativa de caminhar para a utilização
segura, eficiente e racional dos recursos disponíveis.
São múltiplas as áreas em que a Engenharia
pode auxiliar a decisão/governação clínica,
como sejam, e para citar só algumas:
›	
Análise das propostas de aquisição em áreas
como infraestruturas e equipamentos;
›	Colaboração na criação e análise de indicadores de qualidade e/ou produção;
›	Implementação e controlo da qualidade
dos equipamentos;
›	Análise das novas tecnologias e das mais-valias que possam aportar;
›	Colaboração no desenho e construção
de sistemas informáticos.
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3) Sistemas de apoio
à decisão clínica
O conceito de sistemas de apoio à decisão
começou a ser desenvolvido nos anos oitenta do século XX para utilização com base
empresarial, englobando um conjunto de
recursos que permite a tomada de decisão
com base na análise de um grande número
de variáveis.
Rapidamente o conceito se alargou à área
médica, dando origem aos designados “sistemas de apoio à decisão clínica” (SADC)
que consistem em aplicações capazes de
analisar dados clínicos colhidos e armazenados, por forma a produzir recomendações
específicas para determinado caso.
Os SADC têm utilização tão variada como
seja, por exemplo, a monitorização de um
doente, a análise da interação entre fármaco
(com ou sem capacidade de geração de
alarmes), auxílio na prescrição de medicamentos ou o cálculo de risco cirúrgico.
Um SADC, para ser bem-sucedido, deve
obedecer a duas regras básicas:
›	Integração na dinâmica normal de funcionamento do serviço;
›	Permitir poupanças de tempo;
(constituindo-se como um facilitador do
trabalho e não um complicador…).
Alguns aspetos básicos de conceção e integração de um SADC podem, no caso de
incorreto planeamento, constituir um sério
problema à sua aceitação pelos profissionais. Entre outros, destacamos:
›	Infraestruturas inadequadas (nomeadamente redes de comutadores);
›	Incapacidade de integração entre sistemas
e aplicações informáticas (obrigando o
profissional a “saltar” de programa para
programa);
›	Demasiada “burocratização” da aplicação,
com passos desnecessários.

passou a ser tida como agente perturbador.
Veja-se, a título exemplificativo, como a prescrição eletrónica de medicamentos em finais
de abril fazia manchetes, pelas piores razões:

4) A relação médico-doente
na era dos “Expert Systems”
A relação médico-doente deve continuar a
ser, antes de mais, uma relação entre dois
seres humanos, em que um se apresenta
em condição vulnerável, logo necessitado
de atenção, sendo que esta não pode ser
desviada para o computador que, pelos problemas que gera, se impõe como centro
das atenções, desvalorizando a presença do
doente, razão primeira da existência de um
serviço de Saúde.
Por mais que consigamos transferir conhecimento médico para um qualquer equipamento, dificilmente este poderá substituir a
presença do Médico. A criação de “expert
systems”, i.e., sistemas informáticos dotados
de conhecimento médico específico, só
poderá substituir a presença do Médico com
claro prejuízo para o doente. Talvez sejamos,
num futuro não muito distante, capazes de
produzir sistemas que para lá dos “hard data”
(idade, sexo, raça, altura, peso, resultados
de análises laboratoriais, etc.) consigam integrar conceitos subjetivos como a dor e a
angústia. Porém, os custos de uma medicina automatizada, destituída do necessário
e imprescindível bom senso, levar-nos-ão
à sobremedicalização da Sociedade, conduzindo à sua asfixia financeira e transportando-nos da sociedade da abundância à
sociedade da escassez de recursos em Saúde.
Isto é, avançaremos rumo… ao passado!
5) Conclusão

Em Portugal, o campo da Saúde experimentou,
com a introdução da prescrição eletrónica
de medicamentos (PEM), uma importante
transformação. Este processo, tipicamente
um exemplo de um SADC, sofreu várias vicissitudes porque foram desrespeitados os
dois princípios básicos atrás enunciados como
garantes do sucesso.
Ao assentar numa infraestrutura de rede
obsoleta, obrigando a recurso a programas
que não comunicam entre si, a PEM, em
vez de se tornar num agente facilitador,
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É inegável o papel que a Física Médica e a
Engenharia Médica desempenham no tempo
atual, bem como a potencial mais-valia que
podem aportar ao estudo e investigação
médica.
A Medicina tem seguido a evolução científica e incorporado outras áreas do conhecimento. Da Medicina Baseada na Evidência à
Medicina Narrativa, o caminho em direção
ao Futuro faz-se, de um certo modo, de volta
ao passado.

A existência de enormes bases de dados
(“big data”) e o recurso a metanálises para
integrar os resultados de múltiplos estudos
ajudam a reduzir a incerteza quanto ao resultado de determinada intervenção médica,
aportando um certo grau de evidência que,
sublinhe-se, é uma evidência estatística, e
que serviu de suporte à denominada Medicina Baseada na Evidência, tão em voga no
final do século passado.
Sendo que, porém, a decisão clínica diz respeito ao tratamento do indivíduo, i.e., a algo
numericamente singular mas clinicamente
plural – em que cada um de nós “carrega”,
para lá do seu genoma, toda a interação do
meio ambiente (história, educação, comportamentos…). Haverá que introduzir o
tempo de ouvir o doente (Medicina Narrativa) e na decisão clínica uma dose de bom
senso para não corrermos o risco de conduzir ao colapso os nossos sistemas de
Saúde, fruto do sobrediagnóstico e sobreterapêutica.
A decisão clínica que, de modo algo comezinho pode ser comparada a um ato culinário, deve resultar da integração de diversos
“ingredientes” (onde a Engenharia entra,
como elemento importante), mas não será
a mais correta se não tiver em conta o conhecimento específico (“expertise”) do Médico e o seu “olho clínico”, do mesmo modo
que o resultado de um cozinhado depende
da receita e da tecnologia ao dispor (fogão,
robô de cozinha…), mas é influenciado pela
“mão” do cozinheiro.

“A maneira como um indivíduo apreende
e interpreta a informação depende da sua
experiência, dos seus valores, das suas
aptidões, das suas necessidades e das suas
expectativas. Temos tendência para reter
os dados que são compatíveis com
as nossas convicções, as nossas ideologias
e com o que nos convém.”
Nicole Contê

A ênfase deve ser colocada na construção
de sistemas de apoio que visem melhorar
os cuidados de Saúde, tendo na sua base
modelos que levem em linha de conta diferentes situações clínicas e integrem o clínico como elemento determinante na equação.
O foco da Engenharia deve ser criar sistemas
que sejam relevantes, e, por conseguinte,
trazer valor acrescentado, sem aumentar a,
já de si, complexa atividade médica.
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A Engenharia
na Indústria Farmacêutica
Uma abordagem multidisciplinar

Ana Paula Martins
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos

Os farmacêuticos
É tradicional associar o profissional Farmacêutico à Farmácia Comunitária. De facto,
60% dos farmacêuticos portugueses (cerca
de 9 mil) exercem a profissão nas cerca de
três mil farmácias comunitárias dispersas
pelo País. Mas os farmacêuticos estão, por
tradição, presentes em todas as fases do ciclo
de vida do medicamento. Desde a investigação – quer nas unidades de investigação
das indústrias, quer na Academia –, passando
pela produção – quer de âmbito industrial
nas indústrias farmacêuticas, quer na manipulação personalizada ao nível das farmácias
comunitárias e hospitalares –, pela distribuição grossista – no transporte sob condições especiais entre a produção e o local de
dispensa – e nos locais de dispensa de medicamentos, nomeadamente as farmácias
comunitárias e hospitalares. Também na área
das análises clínicas encontramos muitos
farmacêuticos.
E é, de certa forma, do conhecimento da
comunidade científica a importante participação em projetos de vanguarda na área
da Bioengenharia, em que cada vez mais
assistimos a joint ventures de indústria da
automação e mecânica com as ciências da
vida e do medicamento, que salvam vidas,
e são variadíssimos os trabalhos nestas áreas
já distinguidos a nível internacional.
Estamos, portanto, presentes em várias áreas
do cluster da Saúde português.
Os farmacêuticos de indústria
Em particular na Indústria Farmacêutica existe
uma peça fundamental a nível internacional
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que se define como Qualified Person – em
Portugal é o profissional responsável pela
direção técnica das unidades de produção
de medicamentos e responsável pela libertação de lotes –, que tem existência no Estatuto do Medicamento em Portugal e que
é atribuída aos farmacêuticos especialistas
em Indústria Farmacêutica pela Ordem dos
Farmacêuticos.
Sendo a Especialidade mais antiga da Ordem
dos Farmacêuticos, desde 1972 que temos
vindo a formar, com elevado rigor e reconhecimento, especialistas nesta área. Atualmente existem mais de 500 especialistas em
Indústria Farmacêutica no ativo. Representam
uma força de trabalho altamente especializada e que coordena os processos de conceção, design, construção e operação das
estruturas de produção e desenvolvimento
na Indústria Farmacêutica, envolvendo-se
também nos processos de scale-up, rotulagem, controlo de qualidade e implementação de boas práticas e também de compliance com a regulação exigida a este setor.
A colaboração
Em todas as áreas da profissão farmacêutica preservamos o trabalho multidisciplinar.
Quer com os médicos e outros profissionais
de Saúde, ao nível dos hospitais e das farmácias, quer ainda com outros profissionais,
como, por exemplo, os engenheiros, quer
na área da Bioengenharia que referi anteriormente, quer no que respeita à instalação
de unidades de produções de medicamentos
e outros produtos, não só em Portugal mas
também, e cada vez mais, no estrangeiro,
pois tem sido amplamente promovida a iniciativa empreendedora de penetração em
mercados estrangeiros por parte dos farmacêuticos portugueses.
Desenvolvendo um pouco mais esta área de
interdisciplinaridade com a ciência da Engenharia destaca-se o trabalho conjunto na
área das instalações, da seleção dos materiais de construção, dos designs dos fluxos
de pessoas e de materiais que respeitem as

Good Manufacturing Practices (Boas Práticas
de Fabrico), protegendo as pessoas e os produtos e evitando as contaminações, etc.
Do ponto de vista dos materiais e produtos,
a constituição de equipas multiprofissionais,
com farmacêuticos e engenheiros, tem sido
uma mais-valia durante décadas no desenvolvimento de métodos, processos e produtos, bem como nas áreas de produção e
controlo de qualidade.
Destaque também para o planeamento das
unidades de tratamento de ar, com a classificação dos ambientes, das pressões diferenciais, das renovações, etc., como pontos
importantes a tomar na prevenção de contaminações cruzadas ou microbiológicas na
fase industrial do ciclo de vida do medicamento.
Ao nível dos equipamentos, sobretudo os
que contactam diretamente com os produtos
ou controlam os processos de fabrico ou
análise, importa também realçar os programas
de qualificação e calibração dos instrumentos
e a segurança ao nível dos equipamentos e
das instalações.
Todas estas são áreas em que a ciência da
Engenharia é um aliado imprescindível, integrando a face invisível do progresso científico dos tratamentos que ao longo de décadas têm sido disponibilizados aos cidadãos, com todos os contributos conhecidos
para o progresso científico e para o aumento
da qualidade e da esperança média de vida
dos cidadãos.

Cada vez mais o conhecimento é interdisciplinar e faz todo o sentido aproveitar as sinergias das competências dos vários profissionais, como são exemplo as Ciências Farmacêuticas e de Engenharia neste caso em
particular.
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Farmacêuticos em números
Farmacêuticos por área de exercício
Fonte: OF - Dados de fecho 2015

Contributo para a inovação
Além da inovação diruptiva ao nível da produção de soluções terapêuticas, também a
inovação de processos tem sido fundamental. Em particular no caso da Indústria
de Medicamentos Genéricos, mas não só,
em que a necessidade de rentabilização dos
resultados tem produzido avanços muito
importantes ao nível da configuração de
instalações, equipamentos e pessoal qualificado. E só é possível alcançar estes avanços
tecnológicos com uma integração harmoniosa entre o expertise farmacêutico e as
competências em Engenharia e Arquitetura
dos diversos segmentos das unidades de
produção de medicamentos.
Diria que em nenhum outro setor da Sociedade Civil a integração entre a Engenharia
e a Saúde é mais harmoniosa. Todo o planeamento, conceção e execução tem em
vista a produção eficiente de formas farmacêuticas que visam a Saúde e o bem-estar
do cidadão, com o maior rigor e segurança,
num dos setores mais regulados a nível internacional, a par do setor da aviação.
Contributo para
a produção nacional
A Indústria Farmacêutica, pela reconhecida
qualidade dos seus processos e elevada qualificação dos profissionais que nela exercem,
é um driver muito importante do nome de

Portugal além-fronteiras. A capacidade empreendedora das nossas indústrias tem levado ao crescimento muito significativo
da procura de mercados externos, com um
elevado grau de aceitação dos países estrangeiros.
Importa realçar que ultrapassámos, em 2015,
os 1.200 milhões de euros em exportações
portuguesas de produtos relacionados com
a Saúde, em contraciclo com as medidas
que o setor tem sido alvo, em particular durante a última década. E o impacto não é de
menor importância, pois ocorre num clima
de contraciclo e cujo impacto negativo tem
vindo a ser sentido, como por exemplo na
diminuição dos profissionais deste setor (de
9.580 para 8.000 profissionais entre 2010 e
2013) e na diminuição do número de indústrias farmacêuticas em Portugal (de 136 para
123 entre 2009 e 2014).
É, sem dúvida, um setor que deve ser acarinhado e impulsionado através de medidas
que nos permitam continuar a dar bons resultados a nível mundial.
Conclusões
É indubitável a ligação que dura há várias
décadas entre a Engenharia e as Ciências
Farmacêuticas. E são promissoras as expectativas que têm resultado e que certamente
prosseguirão em campos avançados da
Ciência, que tem como objetivo o tratamento,
a cura e a modificação positiva da doença.

Não só no setor industrial propriamente dito,
mas desde logo no setor académico, na
otimização de processos e métodos e consequente transferência de tecnologia e conhecimento das universidades para as indústrias. Aqui, há ainda um longo caminho
a percorrer, mas hoje, mais do que nunca,
esta proximidade entre farmacêuticos e engenheiros é necessária.
São estas sinergias que permitem continuar
a apostar de forma eficiente na inovação
das tecnologias de Saúde, cujo outcome se
reflete na sustentabilidade da Sociedade.
Vivemos um tempo em que é crucial tirar
o máximo partido das oportunidades para
a Indústria Farmacêutica, e das Ciências da
Vida em geral, através de um aproveitamento
máximo do conhecimento científico e do
tecido industrial para resolver os problemas
de Saúde e apoiar o crescimento e a prosperidade, quer do País, quer da União Europeia. E são esforços como aqueles que
os profissionais das Ciências Farmacêuticas
e da Engenharia têm posto em prática que
nos poderão permitir continuar a prosseguir
estes objetivos.

Indústria Farmacêutica em números
Empresas farmacêuticas e armazenistas / Unidades por ano
Empresas farmacêuticas *
Armazéns de medicamentos

Produção farmacêutica

2009

2010

2011

2012

2013

2014

136
347

130
402

130
406

122
409

121
409

123
n/d

Fontes: Apifarma e Infarmed - Estatística do medicamento 2013.
* Empresas associadas da Apifarma, a 1 de janeiro de cada ano.

Produção (M€)
V.H. (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1.807
-3,2

1.679
-7,1

1.533
-8,7

1.387
-9,5

1.434
3,4

1.486
3,6

Fontes: Infarmed e Apifarma.
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primeiro passo da criação de uma
nova unidade de Saúde é dado no
momento da decisão de construir
a mesma. Na base desta decisão estão um
conjunto de fatores entre os quais se destacam, desde logo, a relevância dessa unidade
para a estratégia da empresa e também a
viabilidade económico-financeira do projeto.
Para um operador privado, este plano de
viabilidade incorpora uma análise do potencial de procura privada de cuidados de Saúde
na região de atuação da unidade de Saúde,
uma análise da oferta privada e pública, a
disponibilidade de recursos humanos (em
especial os clínicos) e um conjunto de indicadores e projeções financeiras.
Uma vez tomada a decisão de criação de
uma unidade de Saúde, as decisões e etapas
subsequentes a considerar a nível de projeto são as seguintes:
›	Escolha do local;
›	Seleção de equipa de gestão de projeto;
›	Seleção da equipa projetista;
›	Elaboração de projetos;
›	Aspetos específicos a ter em atenção por
projeto.
A escolha do local onde a unidade de Saúde
se irá desenvolver pode recair sobre a recuperação de um imóvel existente ou o desenvolvimento de um novo. Neste âmbito,
são consideradas variáveis como (i) as características físicas do terreno, (ii) a localização e condições de acessibilidades urbanísticas e ainda (iii) a caracterização do estacionamento e (iv) dos espaços exteriores/
arquitetura paisagística.
Nestes projetos, é normalmente designada
uma equipa de coordenação de projeto
composta quer por elementos internos do
próprio prestador, como também externos,
tipicamente um consultor para as fases de
acompanhamento dos projetos e licenciamentos, lançamento e análise de concursos
de empreitada e fiscalização de obra.
Esta equipa de coordenação irá envolver, ao
longo de todo o projeto, num trabalho multidisciplinar, diversos elementos especiali-

zados do prestador de cuidados de Saúde,
tais como as equipas de manutenção e infraestruturas, de sistemas de informação, logística, aprovisionamento, central de compras, jurídica, marketing e ainda diversos elementos (utilizadores) clínicos e não clínicos,
bem como as equipas de gestão do negócio.
Para além da equipa projetista, estas equipas
interagem também com entidades externas
ao longo de todo o projeto, tipicamente fornecedores especializados e entidades licenciadoras, numa lógica de teste de soluções
a adotar na unidade de Saúde.
Uma das decisões importantes que o prestador de cuidados de Saúde tem de tomar

é a escolha da equipa projetista. É imperativo selecionar um gabinete de Arquitetura
com experiência significativa de conceção
de unidades de Saúde, em particular de unidades hospitalares com alguma diferenciação e dimensão. É o gabinete de Arquitetura que irá liderar a coordenação das
diversas especialidades.
O conhecimento e experiência dos projetistas na análise e desenvolvimento de diferentes soluções arquitetónicas e funcionais para os diversos ambientes e contextos
de um hospital determinam em parte a sua
capacidade para conceber as melhores soluções funcionais para as necessidades do
seu cliente. Estas soluções funcionais têm
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um impacto significativo não só ao nível do
conforto e segurança dos doentes e colaboradores, como também ao nível da eficiência e dos custos operacionais de um
hospital. Pela sua importância num projeto
hospitalar, salienta-se os projetistas de Arquitetura, fundações e estruturas, AVAC,
instalações elétricas e segurança.
A nível dos projetos, há um conjunto alargado de aspetos a ter em atenção e que
vão desde os inúmeros requisitos legais que
têm que ser cumpridos (e há regulamentações específicas de licenciamento e funcionamento para cada tipo de cuidados de
Saúde), até aos requisitos funcionais, operacionais e de nível de serviço definidos pelo
prestador de cuidados de Saúde.
Os edifícios de unidades de Saúde são dos
edifícios mais complexos e elaborados.
Assim, para além das questões genéricas
aplicáveis à generalidade dos edifícios de
serviços, destacam-se os seguintes aspetos
específicos dos edifícios para unidades de
Saúde:

1. Legislação: há legislação muito específica e concreta para a execução de unidades
de Saúde (www.ers.pt) para além da legislação para edifícios de serviços. Há também
a necessidade de ter em atenção a legislação do próprio território, os PDM, PU, etc.
2. Arquitetura: nesta vertente, é importante
pensar primeiro na conceção global do edifício e respetivas circulações principais e
entradas no edifício, e só depois conceber
o específico para cada serviço. Outros aspetos a considerar incluem a flexibilidade,
nomeadamente de expansão e/ou alteração
futura, o estacionamento, a articulação de
serviços, o conforto térmico, visual e acús-

tico, a segurança, os revestimentos de pavimentos, paredes, tetos e coberturas, as
vias de comunicação vertical, a sinalização
e o equipamento fixo.
3. Fundações e estruturas: conceber numa
lógica de vida útil de muito longo prazo (50100 anos), ações permanentes e sobrecargas.
Ter em atenção a flexibilidade futura, as sobrecargas em zonas específicas, nomeadamente Imagiologia (10 a 15 kN/m2) e futuras
expansões e/ou remodelações.
4. Águas e esgotos: considerar aspetos como
o comportamento sísmico-resistente adequado, as prumadas de águas e esgotos permitirem deslocamentos de 0,5% do pé-direito
e as prumadas de rede de incêndio de 1,5%
do pé-direito. Ter especial cuidado nos atravessamentos de juntas estruturais. Para além
das redes habituais em edifícios de serviços,
deve também ter-se em atenção (i) o depósito de reserva de regularização de consumos
separado em duas células com capacidade

de 24 horas de consumo diário, (ii) as torneiras de comando por pedal, cotovelo ou
eletrónico, (iii) as redes de águas residuais
radioativas, as caixas de retenção de gessos
e a central de tratamento de água para hemodiálise, (iv) que o sistema primário de
aquecimento de água de consumo deve permitir a execução de choques térmicos e temperaturas de produção na ordem de 70º C.
5. Instalações elétricas: estas devem ter um
comportamento sísmico-resistente apropriado: prumadas em geral devem permitir
deslocamentos horizontais de 0,5 % do pé-direito. As prumadas de rede de deteção
de incêndios e da rede de deteção de gás

combustível devem suportar deslocamentos
horizontais até 1,5% do pé-direito. Ter especial atenção aos atravessamentos de juntas
estruturais. Em determinadas situações, há
que considerar sistemas especiais tais como
(i) os de proteção às crianças e recém-nascidos (anti-raptos), (ii) a iluminação e sinalização de heliporto (se aplicável), (iii) sistemas de alimentação ininterrupta UPS redundantes, com durações adaptadas à criticidade do serviço em causa, por exemplo
Unidade de Cuidados Intensivos ou Bloco
operatório, (iv) alarmes de subtensão nos
quadros, principalmente nos mais críticos,
(v) redes de distribuição de neutro isolado,
monitorizado, em salas com técnicas invasivas, (vi) grupos geradores, sempre que
possível em paralelo redundante.
6. Instalações e equipamentos mecânicos
(AVAC): tal como as restantes especialidades,
os equipamentos e a instalação devem ter
um comportamento sísmico-resistente apropriado. As taxas de renovação de ar, os níveis

de filtragem e as extrações estão amplamente referenciados na legislação, mas merecem atenção especial (i) as UTANS e ventiladores de higiénicos para cada sala do
Bloco Operatório, para a Unidade de Cuidados Intensivos, salas de pequena cirurgia
e salas especiais da farmácia – parentéricos
e citotóxicos, (ii) as taxas de renovação de
ar e as cadeias sobrepressões e subpressões,
(iii) os tetos de fluxo laminar nas salas de
grandes cirurgias, (iv) as temperaturas de
funcionamento das salas e as respetivas regulações, (v) as capacidades de extrações
nas zonas de sujos, (vi) os sistemas de recuperação de energia (tanto nos chillers como
nas unidades de tratamento de ar), sem que
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seja colocada em causa a qualidade do ar
– o tratamento e condicionamento do ar
nos hospitais são, de forma geral, responsáveis por mais de 50% da energia elétrica
consumida, (vii) a integração de todos os
sistemas de AVAC na GTC, com o propósito
de otimização da exploração, com recurso
a sensores de temperatura, fluxos de ar, CO2,
COVS, e outros que se entendam necessários, (viii) as extrações específicas de equipamentos, por exemplo as câmaras de fluxo
laminar para produção de citotóxicos, que
normalmente obrigam a condutas exclusivas
e em subpressão, até à cobertura.
7. Equipamento: a elaboração do plano de
equipamento de uma unidade hospitalar
envolve uma equipa multidisciplinar, com a
participação das áreas financeira, gestão,
compras, sistemas de informação, instalações, manutenção e equipamentos, que
geram requisitos que impactam no edifício
e na sua infraestrutura. A concetualização
de um edifício que maximize a polivalência
e flexibilidade das instalações minimiza as
necessidades de alteração daí provenientes.
Uma coordenação ágil entre as equipas de
procurement e de projetistas é essencial
para evitar problemas que impactem o custo
e prazo da obra.
8. Segurança integrada: o projeto de Segurança Integrada deve contemplar as instalações do sistema automático de deteção e
alarme de incêndios, iluminação de emergência, deteção de monóxido de carbono
(se aplicável), videovigilância, alarmes de intrusão e controlo de acessos. É desejável,
principalmente em unidades maiores, que
seja previsto um sistema centralizado de
gestão de perigos, que integre de uma forma
simples as monitorizações e atuações das
diversas centrais. Este tipo de solução permite simplificar a atuação das equipas de
segurança, garantindo que toda a informação
importante, tanto na área da segurança de
pessoas (Safety), como de bens (Security),
se encontra centralizada num único sistema.
De uma forma geral, todos estes sistemas
têm de cumprir legislação existente, que é
bastante completa, mas há algumas notas
adicionais que se podem acrescentar, tendo
em vista a boa exploração das instalações.
Assim, (i) é indispensável uma ótima articulação entre todos os projetos (Arquitetura,
instalações elétricas, águas e esgotos e AVAC
são fundamentais!), de modo a garantir a
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adequada resposta de todos os equipamentos
a situações de emergência, (ii) é fundamental
a existência de uma matriz de comando bem
definida e que possa ser atualizada com facilidade (as unidades de Saúde são muito
dinâmicas!), (iii) na iluminação de emergência,
principalmente nas unidades maiores, devem
ser considerados sistemas com baterias centralizadas e com automonitorização, (iv) em
termos de controlo de acessos, e também
nas unidades maiores, devem ser considerados sistemas que permitam a gestão centralizada dos cartões, (v) em relação à videovigilância, é importante que o sistema seja
flexível. A utilização de sistemas IP simplifica
muito o projeto e as alterações futuras.
9. Gestão técnica centralizada: a rápida
evolução tecnológica, bem como a constante mudança da regulamentação do setor,
tornam obrigatória a dotação da unidade
de um sistema de gestão técnica centralizada que permita a eficiente condução e a
incorporação das alterações às instalações
durante todo o ciclo de vida do ativo. Assim,
desde o momento de conceção, é importante o envolvimento de todos os projetistas,
nomeadamente das instalações especiais,
no desenvolvimento de um sistema integrado de gestão técnica centralizada que
permita este desiderato.
10. Resíduos: cada unidade de prestação de
cuidados de Saúde deve possuir um local de
armazenagem específico para os resíduos,
que deverá estar devidamente sinalizado e
ter condições estruturais e funcionais adequadas à sua limpeza e acesso fáceis, em
termos de movimentação de equipamento
de recolha e transporte. A sua dimensão deve
ser proporcional ao volume de resíduos produzidos e ao tipo de equipamento utilizado
para acondicionamento e à periodicidade de
recolha, devendo, no entanto, a sua capacidade mínima corresponder a três dias de
produção. Os resíduos estão classificados
por grupos em função do seu grau de perigosidade, estando agrupados em resíduos
não perigosos, onde se inserem os dos Grupos
I e II, e em resíduos perigosos, onde estão
os dos grupos III e IV. As áreas necessárias
para cada um dos tipos de resíduos são calculadas em função da produção expectável,
sendo de extrema importância, para quem
projetar estas áreas, ter em consideração os
respetivos acabamentos de modo a promover
a otimização dos espaços e a sua funciona-

lidade e higiene. Para uma boa gestão e tratamento dos resíduos, é importante que a
triagem dos mesmos seja efetuada na fonte
e que aí sejam corretamente acondicionados.
Para a fase de construção, há alguns aspetos
a salientar, desde logo na escolha das empresas de construção elegíveis para concurso
de empreitada. Nesta vertente, para obras de
pequena dimensão ou remodelação de unidades já existentes, serão porventura mais
adequadas as construtoras de pequena ou
média dimensão, enquanto para obras de
grande dimensão, pela sua envergadura e especificidades técnicas, serão porventura mais
adequadas construtoras de grande dimensão
que possuam vasta experiência neste tipo de
obra e com equipas que garantam o cumprimento dos prazos estipulados. No difícil enquadramento económico que temos vivido,
a experiência demonstra que deverão ser excluídas dos concursos as empresas que não
ofereçam garantias de solidez económico-financeira durante o período da obra, sob
pena de, para além de outros aspetos relevantes, existindo algum problema, os prazos
de conclusão da unidade de Saúde ficarem
irremediavelmente comprometidos.
Ainda uma nota no que diz respeito à manutenção do edifício: esta deve ser pensada
desde a fase de conceção do mesmo, desde
logo para garantir aspetos como o fácil
acesso aos equipamentos e infraestruturas,
mas também para que as decisões a tomar
sobre o investimento em equipamentos e
revestimentos considerem o custo dos
mesmos ao longo de toda a sua vida útil e
não apenas o seu custo inicial. A nossa experiência demonstra que, tal como noutras
áreas, na perspetiva descrita, regra geral
compensa investir em equipamentos e revestimentos de maior custo e qualidade.
Este é um dos aspetos que contribui para
que um hospital permaneça “novo” passados
dez anos de funcionamento, como é o caso
do Hospital da Luz em Lisboa.
Finalmente, e refletindo a sua conceção a
pensar no futuro, o Hospital da Luz em
Lisboa avança agora para a duplicação da
sua dimensão em total harmonia com o
edifício existente. Uma grande obra de Engenharia onde se estabelece a comunhão
perfeita da Arquitetura enquanto arte, da
funcionalidade operacional e da Engenharia
nas suas múltiplas frentes, num compromisso privilegiado com a Ciência, a Tecnologia, a Humanidade e a Vida.
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equipas interdisciplinares naquela área do
conhecimento.
Na década de 2000 as instituições de Ensino
Superior nacionais começaram por dar resposta a esta necessidade, criando Licenciaturas em Engenharia Biomédica, que foram,
posteriormente, adequadas ao processo de
Bolonha, tornando-se Mestrados Integrados.
É o caso dos cursos ministrados atualmente
pelas Universidades públicas de Coimbra,
Lisboa, Minho e Nova de Lisboa e, no ensino
privado, pelo Instituto Superior de Ciências
da Saúde Egas Moniz. A par destes, surgiram
também primeiros ciclos desta Engenharia
na Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro, nos Institutos Politécnicos de Bragança, Coimbra, Porto e Setúbal, e na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Planos curriculares

A

Medicina tem avançado no sentido
de um cada vez maior uso dos recursos tecnológicos disponíveis, quer
sejam equipamentos de imagem, de monitorização, de intervenção, de reabilitação,
ou de apoio à decisão. Esta evolução criou
a necessidade de formar profissionais com
sólidos conhecimentos em Engenharia, mas
com um perfil orientado para os desafios
específicos da área da Saúde. Ou seja, diplomados que tenham, por um lado, um
raciocínio analítico que lhes permita encontrar soluções tecnológicas no âmbito da
Biomedicina, e por outro, que dominem
uma linguagem comum aos profissionais
da Saúde, podendo, desta forma, integrar
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Os Mestrados Integrados em Engenharia
Biomédica, tal como as demais Engenharias, estão organizados em dez semestres.
Os seis primeiros integram as unidades curriculares das áreas científicas fundamentais
(Matemática, Física, Engenharia Eletrotécnica, Informática, Química e Biologia) e as
unidades curriculares introdutórias das áreas
científicas específicas (Engenharia Biomédica e Medicina). Nos restantes quatro semestres são lecionados conteúdos mais
avançados de análise e processamento de
imagem médica e de sinais fisiológicos, instrumentação, ótica, radiação e radioterapia,
engenharia de tecidos, robótica, telemetria,
entre outros. A cada uma destas áreas é
dada uma maior ou menor ênfase, dependendo das competências e áreas de investigação do respetivo corpo docente. Tipicamente, no último semestre é desenvolvido
o trabalho conducente à dissertação de
Mestrado. Das universidades públicas, apenas

a Universidade Nova de Lisboa não apresenta o Mestrado Integrado em Engenharia
Biomédica dividido em ramos, áreas de especialização, ou perfis.
Na Universidade do Minho existem quatro
ramos: Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica; Eletrónica Médica; Engenharia Clínica; e Informática Médica.
Na Universidade de Coimbra as áreas de
especialização são em Imagem e Radiação;
Informática Clínica e Bioinformática; Instrumentação Biomédica e Biomateriais; e Neurociência.
No Instituto Superior Técnico existem os
perfis em Imagiologia, Biossinais e Instrumentação Biomédica; Bioengenharia Molecular e Celular, Engenharia de Tecidos e
Medicina Regenerativa; Biomecânica e Dispositivos Biomédicos; e Engenharia Clínica.
Na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde
o curso tem o nome de Mestrado Integrado
em Engenharia Biomédica e Biofísica, existem
os perfis em Biofísica Médica e Fisiologia de
Sistemas; Sinais e Imagens Médicas; Engenharia Clínica e Instrumentação Médica; e
Radiações em Diagnóstico e Terapia.
No caso da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, tendo-se optado por não dividir o curso em ramos,
é, no entanto, notória a preponderância de
áreas como a Instrumentação, a Engenharia
de Tecidos, a Imagem Médica e o Processamento e Modelação de Sinal Fisiológico.
O plano deste curso tem ainda a particularidade de estar de acordo com o Perfil Curricular da Faculdade de Ciências e Tecnologia, o que implica a existência de unidades
curriculares com conteúdos transversais às
ciências e às tecnologias, inclusive na área
das ciências sociais e humanas; particular
ênfase no empreendedorismo e a existência
de estágios, ao nível do terceiro ano, onde
os alunos têm um primeiro contacto com a
prática profissional e/ou a investigação cien-
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tífica, consoante a sua opção, num âmbito
semelhante ao que acontece com a unidade
curricular de Projeto na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
No que respeita aos primeiros ciclos em
Engenharia Biomédica, com a duração de
seis semestres, são formações que versam
os mesmos temas dos apresentados para
os Mestrados Integrados, mas, geralmente,
com uma formação onde as ciências básicas têm um menor peso, sendo substituídas por unidades curriculares com um
maior pendor prático.

QUADRO 1
O Métrica Vertebral é um exemplo ilustrativo
de um equipamento construído no âmbito da
Engenharia Biomédica. Fruto de um conjunto
de teses de Mestrado e Doutoramento é um
instrumento não invasivo que permite avaliar
os ângulos de curvatura da coluna vertebral,
bem como os seus desvios laterais.
É um dispositivo com um forte potencial de
impacto na Sociedade e que tem aplicações
em áreas como a Ergonomia, a Ortopedia,
a Neurocirurgia, a Pediatria e a Reabilitação.

Temas de dissertação
Uma das características mais diferenciadoras
dos Mestrados Integrados em Engenharia
Biomédica, e grandemente valorizada pelos
empregadores, é o vasto leque de áreas cobertas durante o percurso académico dos
estudantes. Este aspeto encontra-se particularmente patente na diversidade de temas
desenvolvidos nas dissertações.
A este respeito, apenas a título exemplificativo, refira-se o que se passa na Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa, onde todos os anos são
defendidas várias dezenas de teses nas mais
variadas áreas da Engenharia Biomédica.
Em Biomecânica, tanto na sua vertente de
diagnóstico de doenças neuromotoras,
como na área da reabilitação. Em Engenharia
de Tecidos e Biomateriais, com o objetivo
de substituir/reparar tecidos biológicos danificados, ou de criar fármacos encapsulados, cuja libertação no organismo seja
controlada, consoante as necessidades.
Em Instrumentação, resultando na criação,
produção e validação de equipamentos médicos, que permitam colmatar necessidades
sentidas pelos clínicos (Quadro 1).
Em Processamento de Sinal Fisiológico,
onde novos métodos quantitativos são frequentemente desenvolvidos para análise e
monitorização de sinais vitais, como os de
atividade cardíaca, cerebral, muscular e respiratória.
Em Processamento e Aperfeiçoamento de
Imagens Médicas, onde têm aparecido projetos com particular enfoque na segmentação de tecidos tumorais e de estudos relacionados com a conectividade entre as
diferentes áreas cerebrais e a sua relação
com doenças neurológicas.
E na Análise Elementar de Tecidos, aplicada
à toxicologia e impacto ambiental.

nhecer as valências dos estudantes de Engenharia Biomédica e as mais-valias que
estes poderão trazer ao meio hospitalar.
Apesar de se verificar que os mestres em
Engenharia Biomédica, em termos gerais,
encontram emprego num prazo máximo
de seis a 12 meses, e que muitos deles o
fazem mesmo antes de terminar os seus
cursos, é de destacar que há uma considerável tendência para a atividade profissional
a que se dedicam não se encontrar diretamente relacionada com a sua área de estudo, sendo os principais empregadores as
empresas de consultoria. Verificando-se que
estes são unânimes em reconhecer que os
alunos diplomados em Engenharia Biomédica são versáteis, responsáveis, trabalham
bem em equipa, aprendem rapidamente, e
adaptam-se facilmente a novas situações,
é evidente que falta dar o último passo que
será o de colocar estas competências, efetivamente, ao serviço da Saúde. Neste contexto, tal só será possível promovendo colaborações cada vez mais estreitas com os
vários parceiros clínicos.
Os estudantes para além
da sua formação académica

Patente Nacional: PT/103990
Patente Internacional: PCT/IB2009/005018

Parcerias e empregabilidade
Para que os diplomados desenvolvam as
competências adequadas é essencial que
tenham, efetivamente, a oportunidade de
realizar projetos em ambiente hospitalar e/
ou clínico. Consequentemente, uma das
preocupações que preside à formação em
Engenharia Biomédica é a existência de parcerias com instituições de Saúde. Quer para
efeitos de estágios de formação, quer para
a realização das dissertações, é conveniente
que existam protocolos de colaboração com
hospitais públicos e privados, onde, sempre
que possível, os estudantes se possam confrontar com a realidade clínica e os seus
desafios.
Para além das vantagens já expressas, estas
colaborações permitirão ainda dar a co-

Sendo a Engenharia Biomédica uma área
de estudos muito procurada a nível nacional,
o que resulta numa média de entrada bastante elevada, tipicamente superior a 16, nos
Mestrados Integrados, poder-se-ia esperar
que fosse um curso com um ambiente excessivamente competitivo. No entanto, e
tendo em conta a experiência da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade
Nova de Lisboa, observa-se que os estudantes são muito corporativos, dispõem de
mecanismos eficientes de entreajuda nos
diferentes anos e são muito ativos na dinamização de eventos. Para tanto, contribuirá
a existência de núcleos de estudantes de
Engenharia Biomédica, que, com espírito
verdadeiramente académico, se envolvem
na vida da Faculdade, organizam workshops
e seminários, e ajudam e fomentam ações
de divulgação científica e sobre o curso.
Termine-se, pois, com uma nota sobre a
importância de, ao nível da sua formação,
ser desejável incentivar este espírito e promover uma conduta correta e de civismo
que, sendo necessária em qualquer profissional, se torna particularmente relevante
quando se trata de lidar diretamente com a
Saúde Humana.
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papel da Engenharia na Saúde não
é recente, ao contrário do que
poderá ser a perceção do público
que ainda vê o Médico como entidade detentora de um conhecimento quase enciclopédico e capaz de dar resposta a quaisquer problemas imediatos. No entanto, desde
há muito que a Engenharia e a Medicina
estão profundamente interligadas. O raio-x
é conhecido da generalidade da população,
bem como outras técnicas comumente
utilizadas, como os ultrassons ou a ressonância magnética nuclear. Ainda assim, o
papel da Engenharia não é imediatamente
reconhecido pela generalidade das pessoas,
apesar da enorme quantidade de equipamentos que podem ser encontrados nos
locais de prática clínica, desde o hospital
universitário à clinica privada que, quanto
mais não seja, está equipada com um computador para gerir a informação acerca dos
doentes, tratar de marcações, etc.
Contudo, o papel da Engenharia vai mais
além no esforço integrado com os clínicos
e escolas médicas. Obter informação quantitativa acerca do doente e fornecer ao Médico dados conducentes a uma melhor interpretação clínica, com a consequente melhoria na prestação de cuidados de Saúde,
é, de facto, um objetivo da Engenharia quando
aplicada à área da Saúde.
O envolvimento da Engenharia na área da
Saúde, em Portugal, tem tido um desenvolvimento notável nos últimos anos. Prova
disso é o aparecimento de cursos de Engenharia Biomédica nas várias universidades
portuguesas, bem como no ensino politécnico.
O pioneiro por este desenvolvimento, se se
puder destacar uma única pessoa, foi o Professor Doutor João José Pedroso de Lima,
doutorado em Física e Professor Jubilado
da Faculdade de Medicina da Universidade
de Coimbra. Foi ele o responsável pela criação
de um Mestrado em Engenharia Biomédica
em 1993/1994, à data apenas como formação avançada, tendo como destinatários
engenheiros, médicos, químicos, biólogos,

etc. Desde o primeiro momento todos os
envolvidos perceberam o alcance desta iniciativa e a necessidade de se ultrapassar a
barreira linguística, o principal entrave à necessária articulação dos diversos interlocutores.
O panorama atual, passadas duas décadas,
é claramente distinto. Hoje em dia, e fruto
do enorme esforço de todos os que se dedicam a esta área, a quantidade de novas
empresas de base tecnológica anualmente
criadas, integrando desde a sua génese pessoas com as mais variadas formações, é
considerável e envolvem a Engenharia nas
suas diversas vertentes, desde a Engenharia
Informática, Eletrotécnica e Física à Engenharia Química e de Tecidos. O campo é
muito vasto e as oportunidades, bem como
os desafios, são enormes.
Também a comunicação entre os vários intervenientes se tornou mais fluída com os
consequentes ganhos de interação, confiança e respeito mútuo. Se, numa primeira
fase, se recorria à Engenharia para resolver
problemas práticos e para dar respostas a
questões imediatas, a realidade atual é já
muito distinta. As questões são agora colocadas em ambos os sentidos. Há questões
de âmbito clínico que necessitam de dados
para os quais a Engenharia necessita de encontrar forma de recolha e tratamento. Por
outro lado, há questões exatamente no sentido contrário onde os resultados da investigação em Engenharia na área da Saúde
necessitam de uma interpretação pela Medicina. Pode ainda considerar-se a existência
de um outro nível nesta relação: a procura
de respostas a sinais que a Engenharia demonstra estarem ligados a algumas condições, tais como o envelhecimento saudável,
sinais esses que ainda não são do domínio
da Medicina.
Na Universidade de Coimbra existe uma
tradição já longa e crescente no relacionamento entre a Engenharia e a Medicina. Essa
tradição tem sido consolidada com projetos
de investigação científica em várias áreas e
que envolvem especialidades clínicas da
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Oftalmologia à Medicina Física e de Reabilitação, passando, entre outras, pela Neurologia, Cardiologia, Medicina Dentária, Gastroenterologia, Endocrinologia e Ortopedia.
Um instituto de reconhecido mérito que tem
contribuído nas últimas décadas para esta
relação entre a Engenharia e a Medicina é o
Instituto de Imagem Biomédica e Ciências
da Vida. É um instituto da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, pertencente à rede de centros de investigação nacionais, que integra um conjunto vasto de
investigadores incluindo, naturalmente, médicos e engenheiros. O facto de este centro
ser parte de uma Faculdade de Medicina
mostra claramente a interligação entre estes
dois mundos e o acolhimento que a Medicina está disposta a dar a esta área de cooperação.
A tomografia por coerência ótica (OCT –
Optical Coherence Tomography), uma técnica de imagem que surgiu em 1991 e tem
sido explorada ativamente no Instituto de
Imagem Biomédica e Ciências da Vida, é
um exemplo das mudanças operadas ao
longo dos últimos anos na relação entre a
Engenharia e a Medicina em Portugal.
Originalmente, a aplicação da técnica OCT
resumia-se à visualização da estrutura da
retina humana, in vivo e in situ, e à medição
da sua espessura. São estas, ainda, as principais formas de utilização da informação
disponibilizada.
De forma resumida, o que esta técnica disponibiliza é a informação acerca das alterações dos índices de refração ao longo do
trajeto percorrido por um feixe laser na região do infravermelho. Aplicada à retina humana, ou animal, esta informação permite
numa primeira abordagem conhecer a estrutura da retina, verificar o seu estado relativamente à condição saudável e assim
informar o clínico sobre possíveis alterações.
Do ponto de vista da Engenharia, estamos
perante um sinal que pode ser analisado de
várias perspetivas e que poderá conter mais
informação que aquela que suporta a aplicação original da técnica OCT. É aqui que
os papéis na relação Engenharia-Medicina
se invertem relativamente à postura tradicional. O investigador tem aqui um desafio
que consiste em procurar formas de extrair
informação adicional de um dado sinal, perceber e justificar a sua origem, e colocar
questões à clínica acerca da sua origem
anátomo-fisiológica e eventual utilização.
A nossa investigação já nos permitiu veri-

ficar a existência de informação privilegiada
acerca do envelhecimento do sistema nervoso central com base na tomografia de
coerência ótica, o que poderá constituir um
novo modelo de diagnóstico. Este tem a
vantagem de ser realizado a partir de um
exame não invasivo, rápido, e cuja resposta
pode ser obtida em segundos a partir de
equipamentos com um custo modesto no
panorama dos equipamentos médicos. Contudo, a origem desta informação não está
ainda completamente esclarecida e é por
isso alvo de novos estudos científicos ainda
na área da Engenharia. A cooperação com
a Medicina, bem como com as ciências fundamentais como a Bioquímica, e o alargamento do estudo a modelos animais, estão
já em andamento, o que levou à necessidade de construção de um sistema OCT
proprietário para que os dados adquiridos
sejam completamente caracterizáveis, o que
nem sempre é possível quando se utilizam
sistemas comerciais. Para esta tarefa é necessário reunir um conjunto de investigadores de diversas áreas, da Ótica à Eletrónica, da Informática à Bioquímica. A utilização de modelos animais, e posterior análise de dados após o sacrifício dos mesmos,
permitirá confirmar a validade dos pressupostos e a transposição para o humano de
todo o novo conhecimento assim gerado.
Numa altura em que o envelhecimento saudável e o diagnóstico precoce de quaisquer
alterações do sistema nervoso central estão
na ordem do dia, com a Comissão Europeia
a definir regiões de envelhecimento saudável
na Europa, as questões colocadas pela En-

genharia poderão ter um papel fundamental
na avaliação das alterações precoces do sistema nervoso central e na disponibilização
deste modelo de diagnóstico. Este baseia-se
em equipamentos já instalados, com uma
base bastante alargada, e não está por isso
confinado a grandes centros de investigação
e/ou clínicos (tipicamente hospitais centrais),
os únicos onde os equipamentos atualmente
necessários para a obtenção da mesma informação estão disponíveis.
No caso exposto, um exemplo real de uma
investigação com origem na Engenharia mas
com potencial utilização na clínica, a Engenharia obteve respostas concretas às questões científicas por si formuladas e pretende
colocar essa informação ao serviço da Medicina.
Neste ciclo de colaboração os papéis da
Engenharia e da Medicina trocam constantemente de lugar, o que demonstra que a
cooperação atingiu já um nível de maturação apreciável, que as questões fundamentais podem surgir em qualquer das áreas
e que não há avanços sem que ambas as
áreas e os seus profissionais estejam disponíveis para esta interação.
Em resumo, o papel da Engenharia na Medicina é um papel de relevo e com um impacto cada vez maior na prática clínica diária.
Se por um lado consegue fornecer os meios
para uma aquisição e processamento de
dados imprescindíveis para o exercício de
uma Medicina moderna, estes mesmos
dados carecem de uma interpretação clínica para que possam ser usados no diagnóstico e tratamento dos doentes.
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A expressão “Informática Médica” remonta
à década de 1970 e advém da expressão
francesa “Informatique Médicale”. Esta expressão tem vindo a ser substituída pela expressão mais abrangente “Informática da
Saúde” e, mais especificamente, “Engenharia
Informática Aplicada à Saúde”, refletindo
assim a utilização e aplicação da Engenharia
Informática a outros domínios que não
apenas o médico [2].
Hoje, pode considerar-se que a Engenharia
Informática Aplicada à Saúde aglutina o
conjunto de saberes, provenientes das áreas
científicas da Engenharia Informática, que
pode ser aplicado aos “problemas” da área
da Saúde. A “Informática Médica” atual é
uma área multidisciplinar que engloba diversas áreas científicas ligadas à Saúde (Medicina, Genética, entre outras), à Informática
e à Engenharia [2].
Existem várias definições de Engenharia Informática Aplicada à Saúde. Aquela que
consideramos ser a mais correta é a referenciada por Bemmel: “Medical informatics
is a developing body of knowledge and a
set of techniques concerning the organizational management of information in support of medical research, education, and
patient care... Medical informatics combines
medical science with several technologies
and disciplines in the information and computer sciences and provides methodologies
by which these can contribute to better use
of the medical knowledge base and ultimately to better medical care” [1].
Por outras palavras, o objetivo principal da
Engenharia Informática Aplicada à Saúde é
contribuir para a melhoria das práticas clínicas e outras, realizadas, ou não, em organizações ligadas à Saúde, sempre com o intuito de melhorar os cuidados de Saúde [2].
Atualmente coloca-se a questão: até que
ponto esta nova área científica pode ser explorada? O seu alcance é enorme, desde os
Sistemas de Informação e Sistemas de Apoio
à Decisão, até ao desenvolvimento de ferramentas de pesquisa e à Telemedicina [1].
O aparecimento de novos meios tecnoló-

gicos envolveu de tal modo os processos
tradicionais (complementando-os), que algumas tarefas médicas passaram a ser indissociáveis do processamento informático [1].
Entre outros exemplos, a Telemedicina é
um dos serviços que atualmente se reveste
de grande importância [2]. A prática da Medicina à distância é já uma promessa da Medicina atual e do futuro. Incorpora uma série
de serviços e/ou aplicações especificamente
adequados aos profissionais da Saúde, sendo
essencial quer no auxílio de diagnósticos e
terapêuticas, quer na comunicação e intercâmbio de conhecimentos. A Telemedicina
é um fator importante para a globalização
da Medicina, nomeadamente na Medicina
Preventiva e no aumento de qualidade de
vida, principalmente dos idosos. No entanto,
existem ainda algumas barreiras a ultrapassar
para se conseguir a completa instauração
da Telemedicina no Mundo e, em particular,
em Portugal. A Sociedade tem que criar soluções para que todos os serviços provenientes da junção da Engenharia Informática
com a Medicina sejam utilizados de uma
maneira ética e cientificamente correta e
regidos por terminologias e protocolos específicos e bem definidos [2].
Atualmente, a Engenharia Informática Aplicada à Saúde foca-se ainda no aumento da
qualidade dos serviços de Saúde. Somos da
opinião que o futuro desta área de I&D estará associada, cada vez mais, à Medicina
Preventiva. Assim, para atingir este propósito, os Sistemas de Informação e Sistemas
de Apoio à Decisão serão de extrema relevância, com os objetivos de disponibilizar e
gerir o acesso à informação relevante sobre
cuidados de Saúde e de promover a qualidade dos serviços de Saúde, recorrendo a
um apoio contextualizado com as decisões
médicas, em sintonia com os profissionais
de Saúde e os pacientes [2].
2. Sistemas de Informação
na Saúde
Um Sistema de Informação pode ser visto
como um conjunto de componentes inter-

ENGENHARIA NA SAÚDE Tema de Capa

FARMÁCIA CUIDADOS
MEDICAMENTO

DE SAÚDE

CARDIOLOGIA
EMERGÊNCIA

ECG

DOENÇA
RADIOLOGIA

PRESCRIÇÃO
CHECK-UP

EXAMES

MÉDICO
VIDA
CUIDADOS
SAUDÁVEL

relacionados trabalhando em conjunto para recolher, armazenar,
processar, disponibilizar e distribuir dados, com o objetivo de facilitar todo o processo de planeamento, controlo, coordenação, decisão e análise, numa dada organização (num hospital ou num
centro de Saúde, por exemplo) [2].
Os Sistemas de Informação na Saúde agregam um conjunto de
dados, informações e conhecimentos de acordo com uma determinada área de Saúde específica, permitindo apoiar o planeamento
e o processo de tomada de decisão dos profissionais da área de
Saúde e dos pacientes [1].
Na área da Saúde podem encontrar-se diferentes tipos e designações para os Sistemas de Informação, nomeadamente [1]: Financeiros e Recursos Humanos; Sistemas Admission Discharge Transfer
(ADT); Departamentais e/ou Clínicos; Lab Information Systems (LIS);
Radiology Information Systems (RIS); Picture Archiving and Communication System (PACS); Prescrição e Farmácia.
Em Portugal, o Sistema de Informação implementado nos principais hospitais públicos é o Sistema de Gestão de Doentes Hospitalares (SONHO). Este Sistema tem como principal objetivo a gestão
do paciente desde a sua entrada num determinado hospital, tendo
em conta a sua caracterização e a manipulação de dados referentes
à história clínica, com o objetivo de facilitar a integração entre os
diferentes serviços de Saúde hospitalares. Por exemplo, o SONHO
com os Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH) possibilita a
apresentação das despesas a subsistemas de Saúde. À semelhança
do SONHO, o Sistema de Informação para Unidades de Saúde
(SINUS) é usado nos centros de Saúde [2].
Quando se fala em Sistema de Informação na área da Saúde fala-se também, e naturalmente, no registo eletrónico do paciente.
A sua implementação é fundamental para que o Sistema de Informação seja efetivo [2]. O registo eletrónico do paciente tem como
principal função armazenar o registo clínico do paciente. O registo
clínico é composto por diversos tipos de dados clínicos, nomeadamente, histórico clínico, doenças diagnosticadas, exames físicos
e diagnósticos resultantes, entre outras informações [1].
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relativa a um caso clínico específico [2]. Assim, estes Sistemas tornaram-se um dos elementos chave para a melhoria dos cuidados
de Saúde, pois além de contribuírem para a redução de erros dos
profissionais de Saúde, concorrem para o aumento de qualidade
na prestação dos cuidados de Saúde e na Medicina Preventiva fornecidos ao doente [1] [2].
Em Portugal têm sido efetuados alguns progressos no sentido de
introduzir as Tecnologias da Informação e Comunicação e os Sistemas de Informação na Saúde, através da implementação e desenvolvimento de Sistemas de Informação na Saúde. Por exemplo,
a Plataforma de Dados da Saúde (PDS – https://servicos.min-saude.
pt/utente), integrada na área do cidadão, faculta a partilha de informação entre os profissionais de Saúde, as entidades prestadoras de
serviços de Saúde e os utentes. Na PDS é atribuída uma maior autonomia ao utente através do controlo e gestão da sua Saúde, nomeadamente através de algumas funcionalidades como a e-Agenda
para marcação de consultas; o e-SIGIC que permite aos utentes
inscritos para uma determinada cirurgia consultar as suas informações através da internet; a elaboração de um registo de Saúde eletrónico dos pacientes, onde é possível aos profissionais de Saúde
consultar a informação clínica relevante para a prestação de serviços, independentemente do momento e local da atualização da
informação clinica; o e-Boletim; o Testamento Vital; e Pedir Medicação (medicação crónica ou prolongada).
Deste modo, é possível afirmar que a introdução dos Sistemas de
Informação na Saúde pode potenciar melhorias na prestação e na
prevenção dos cuidados de Saúde ao paciente e melhorar a eficiência
dos profissionais de Saúde, tal como um aumento na autonomização
do utente/paciente em relação à informação médica e de Saúde.

passando pelo tratamento e análise automatizada de sinais biológicos. As instituições ligadas à Saúde, nomeadamente clínicas, hospitais, indústrias farmacêuticas, instituições governamentais, sistemas seguradores, faculdades de Medicina e afins, necessitam
cada vez mais de profissionais com a formação adequada para
responderem às necessidades de aplicação da Engenharia Informática na Saúde.
O especialista em Engenharia Informática Aplicada à Saúde deverá
ser um profissional capacitado na utilização de conhecimentos
avançados de Engenharia Informática para auxiliar na resolução de
problemas da área da Saúde, nomeadamente no desenvolvimento
de software, na implementação e desenvolvimento de sistemas informáticos, na recolha, tratamento, análise e exploração de dados,
entre outras.
A coexistência de diversos tipos de formação (licenciaturas, pós-graduações e mestrados) na área de Engenharia Biomédica é já
uma realidade em Portugal. No entanto, ainda existe uma oferta
escassa no que concerne à formação em Engenharia Informática
Aplicada à Saúde. Pensamos que uma das soluções passa pela
criação de oferta de formação especializada pós-graduada de Engenharia na Informática Aplicada à Saúde.
Parece-nos que um dos bons exemplos é o curso de pós-graduação
de Engenharia Informática Aplicada à Saúde lecionado no Instituto
Superior de Engenharia do Instituto Politécnico do Porto. Esta pós-graduação visa formar profissionais dotados das competências
necessárias ao desempenho de funções que exijam uma grande
interligação da Engenharia Informática com a Medicina, a Biologia,
a Genética, etc., em todo o tipo de organizações e unidades de
prestação de serviços ou investigação ligadas à Saúde [2].

3. Necessidade de formação de profissionais
ligados à Saúde
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A Biomecânica, entendida como o estudo
científico do papel da Mecânica na estrutura e função dos tecidos biológicos é um
ramo fundamental da Bioengenharia e em
particular da Engenharia Biomédica. Na sua
definição mais clássica, a Biomecânica consiste no estudo da ação das forças muscular
e gravítica sobre o sistema musculosquelético. No entanto, a Biomecânica tem vindo
a alargar o seu alcance ao estudo do efeito
das forças nas diferentes escalas dos organismos vivos, desde o corpo como um todo,
passando pelos órgãos e tecidos, até ao
comportamento da célula.
Normalmente, quando se pensa em Biomecânica, associa-se a palavra ao estudo do
movimento e locomoção e, de facto, é no
sistema musculosquelético que a Biomecânica começou por ter um papel relevante,
com as aplicações naturais à Medicina Ortopédica e de Reabilitação. O desenvolvimento de ortóteses, próteses e implantes
em condições de repor a função do esqueleto humano e do sistema muscular, de modo
a satisfazer as exigências estruturais, e ao
mesmo tempo assegurar a biocompatibilidade, é um desafio para a Engenharia, exigindo um trabalho multidisciplinar. No entanto, não podemos também esquecer o
papel da Biomecânica no estudo de outros
sistemas do corpo humano, que não o musculosquelético, tais como os sistemas cardiovascular e respiratório. O estudo das
doenças cardiovasculares e o desenvolvimento de dispositivos nesta área, tais como
válvulas artificiais, stents, ou mesmo corações artificiais, tem vindo a relevar a importância da Biomecânica neste campo. Ainda

assim, a Biomecânica com aplicação à Medicina, não se esgota nestas áreas, tendo
também papel importante em outras especialidades médicas menos óbvias, tais como
a Ginecologia ou Otorrinolaringologia, e
ainda aplicações em áreas como a segurança
rodoviária ou no desenvolvimento de sistemas de cirurgia assistida por robôs. A Biomecânica e os Biomateriais são normalmente
complementares, nomeadamente em áreas
como a Engenharia dos Tecidos (desenvolvimento de osso e cartilagem artificial, por
exemplo).
A Biomecânica beneficia, portanto, das diversas áreas de conhecimento no campo
da Engenharia Mecânica e de Materiais, que
passam pelas mais fundamentais, tais como
a dinâmica, mecânica do contínuo (sólidos
e fluidos) e comportamento dos materiais,
pelas mais aplicadas, como sejam técnicas
de fabrico, mecânica estrutural, métodos
computacionais, e ainda por áreas emergentes como a nanomecânica.
2. A Biomecânica em Portugal
Em Portugal, a investigação em Biomecânica tem conhecido um rápido desenvolvimento nas últimas duas décadas. A Engenharia Biomecânica, normalmente mais ligada à Engenharia da Saúde, e a Biomecânica no Desporto, têm estabelecido pontes
e caminhado em conjunto nesta área multidisciplinar. O polo aglutinador da investigação em Biomecânica tem sido a Sociedade Portuguesa de Biomecânica [1]. A Sociedade Portuguesa de Biomecânica foi
fundada na década de oitenta do século
passado por um grupo de professores da
Faculdade de Motricidade Humana, com a
designação inicial de Sociedade Portuguesa
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de Biomecânica e Biomateriais, com o objetivo de promover, divulgar e desenvolver
a investigação em Portugal na área da Biomecânica. Com o aparecimento de grupos
de investigação em Biomecânica nas escolas
de Engenharia, e a sua participação nas
então emergentes licenciaturas (mais tarde
mestrados integrados) em Engenharia Biomédica, o número de projetos de investigação financiados nesta área de cariz multidisciplinar com o envolvimento de médicos
e engenheiros também aumentou. Em 2005
a Sociedade Portuguesa de Biomecânica
iniciou a organização de congressos regulares, que se têm realizado de dois em dois
anos e onde a colaboração entre os investigadores nacionais é potenciada. O último,
realizado em Monte Real, Leiria, em 2015,
contou com cerca de 140 comunicações,
estando já agendado o próximo, a realizar
em Guimarães em fevereiro de 2017.
Existem grupos e laboratórios de Biomecânica reconhecidos internacionalmente nas
principais universidades do País: na Universidade de Lisboa (Instituto Superior Técnico
e Faculdade de Motricidade Humana), na
Universidade do Porto (Faculdade de Engenharia e Faculdade de Desporto), na Universidade de Coimbra, na Universidade de
Aveiro, na Universidade do Minho, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
na Universidade de Évora e ainda em vários
Politécnicos. A Biomecânica é uma área
fundamental no ensino da Engenharia Biomédica, e estes grupos de investigação têm
tido um papel relevante nestes cursos de
interface entre a Medicina e a Engenharia
e, consequentemente, na formação de engenheiros biomédicos.
3. Desenvolvimento
de dispositivos biomédicos
3.1. O
 rtóteses e auxiliares
de marcha
O desenvolvimento de ortóteses torna-se
complexo devido, entre outro fatores, à exigência de personalização, isto é, as ortóteses
têm de ser construídas à medida do doente
e do estado da doença. A Engenharia pode
dar um contributo para que a indicação médica resulte em dispositivos mais funcionais,
mais leves, mas simultaneamente mais resistentes. No caso ilustrado na Figura 1-A o movimento do doente é registado no laboratório
de marcha (neste caso no Laboratório de
Biomecânica do Movimento do Instituto Su46 • INGeNIUM Março/Abril 2016
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Figura 1 a) C
 aptação da marcha no Laboratório de Biomecânica do Movimento do Instituto
Superior Técnico; Tratamento computacional dos dados recolhidos; Ortóteses de pé
e tornozelo desenvolvidas;
b) Modelo biomecânico da prótese do ombro;
c) Modelo multiescala para desenvolvimento de substitutos ósseos

perior Técnico), analisado computacionalmente em software apropriado e o resultado
da análise utilizado para o projeto da ortótese,
no caso, uma ortótese do pé e tornozelo [2].
A otimização dos parâmetros geométricos
do dispositivo, bem como a escolha adequada
do material e consequente processo de fabrico, leva a resultados que um projeto só
baseado na experiência não consegue obter.
3.2. Implantes ortopédicos
A Biomecânica tem também um papel importante no desenvolvimento de implantes
ortopédicos. Na Figura 1-B estão representados os passos de uma análise computacional do desgaste numa artroplastia total
do ombro. Quando uma articulação natural
deixa de estar funcional devido a, por exemplo,
desgaste na cartilagem (osteoartrite) é em
alguns casos necessário substituir por uma
articulação artificial. No caso da artroplastia
total do ombro, há um implante que é colocado no úmero (componente umeral) que
articula com uma componente que se fixa
à glenoide e que é revestida por polietileno.
O desgaste na componente de polietileno é
uma das razões que pode levar a uma revisão
prematura e por isso o projeto de uma prótese do ombro tem que ter em conta este
desgaste, o qual depende da geometria dos
componentes, da congruência da articulação,

do modo de fixação e da técnica cirúrgica.
O desgaste no polietileno pode ser simulado
através de um modelo computacional de
elementos finitos onde a pressão de contacto é calculada para os movimentos anatómicos do ombro [3], os quais induzem
forças na articulação e no sistema muscular
que vão alterando a intensidade e orientação,
definindo o padrão de pressão e consequente
desgaste durante o movimento.
3.3. Substitutos ósseos
A Engenharia de Tecidos, isto é, a produção
de tecidos biológicos que possam substituir
órgãos do corpo humano danificados, é um
tema atual de investigação e desenvolvimento. A Biomecânica e os Biomateriais têm
um papel relevante nesta área, sendo que o
desenvolvimento de substitutos ósseos, dada
a necessidade de suporte de carga, corresponde a uma aplicação onde os fatores biomecânicos são muito importantes. Os substitutos ósseos são, normalmente, materiais
porosos de modo a permitir o crescimento
do tecido ósseo em toda a região a reparar,
mas que simultaneamente têm de conferir
resistência mecânica. É possível utilizar técnicas semelhantes às utilizadas em otimização de estruturas mecânicas para definir
a microestrutura do material poroso com
propriedades otimizadas. Na Figura 1-C
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apresenta-se um modelo multiescala [4] para
projetar um espaçador intervertebral para
ser utilizado na fusão vertebral que se segue
à discectomia necessária para tratar uma
hérnia discal. O espaçador, que servirá de
suporte (scaffold) à formação de osso é obtido pela repetição no espaço de uma célula base definida através de um modelo de
otimização para critérios predefinidos (neste caso, máxima rigidez e permeabilidade).
O scaffold pode ser então produzido utilizando impressão 3D de modo a garantir o
controlo da microestrutura. O protótipo da
Figura 1-C foi construído utilizando impressão
3D a laser (selective laser sintering – SLS)
com Policaprolactona com 4% Hidroxiapatita (PCL – 4% HA).
4. Determinação de propriedades
mecânicas de tecidos biológicos
Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), Fisiólogo, Físico e Matemático italiano, demonstrou que a inspiração dependia da ação
muscular e a expiração dependia da elasticidade dos tecidos. Thomas Young (1773-1829) estudou a formação da voz humana
através das vibrações relacionando-as com
a elasticidade dos materiais.
Estes dois conhecidos investigadores da
área da Mecânica referem, em situações fisiológicas distintas e em instantes temporais
significativamente afastados, uma propriedade com real significado físico, a elasticidade dos materiais. De facto, o conhecimento das propriedades mecânicas de um
dado material é um aspeto essencial para o
estudo do seu comportamento mecânico.
De referir que, contrariamente ao que é habitual encontrar-se nos materiais clássicos
de Engenharia, nos tecidos vivos as propriedades mecânicas apresentam uma variedade
difícil de enumerar, nomeadamente e pressupostamente para o mesmo ponto anatómico: entre pessoas, entre género, diferente
idade, entre outros fatores de natureza bioquímica ou farmacológica [5].
Naturalmente que a determinação das características mecânicas dos tecidos vivos
deve ser efetuada in-vivo, ou seja, a análise
deve ser feita na situação mais próxima das
“condições de serviço”. No entanto, por diversas razões (impossibilidades operacionais,
de ética, etc.), na maioria dos tecidos, a determinação rigorosa desse comportamento
e respetivas propriedades não é possível
obter in-vivo, recorrendo-se a testes in-vitro.

Os procedimentos associados a estes testes
requerem normalmente o uso de pelo menos
uma amostra do tecido que se pretende
estudar, pelo que os testes são efetuados
em condições ex-vivo [6], constituindo-se
deste modo como técnicas invasivas. No
caso da caracterização de tecidos moles,
normalmente os ensaios efetuados são uniaxiais ou biaxiais em situação de tração.
Para o caso do ensaio de tração uniaxial de
tecidos moles, por exemplo, a amostra a
ensaiar é obtida por corte com as dimensões representativas da estrutura a estudar,
sendo posteriormente colocada num conjunto de duas amarras (Figura 2).
Tratando-se de um ensaio mecânico, o sistema deve permitir a medição da força e do
afastamento entre as amarras (variação de
comprimento da amostra). Os ensaios rea-

Figura 2 F otografia de equipamento utilizado
para ensaio de tecidos moles (foto
cedida pelo Laboratório de Ensaio de
Tecidos do INEGI)

lizados com tecidos moles permitem verificar que estes materiais apresentam um
comportamento não linear, que normalmente é referido como hiperelástico [7].
Ainda que este tipo de dados permita tirar
conclusões acerca do comportamento mecânico do material, do ponto de vista prático interessa ter dados que não dependam,
dentro do possível, das dimensões da amostra.
Assim, em lugar da curva deslocamento-força, usualmente utiliza-se a curva envolvendo as variáveis alongamento e tensão.
É assim possível estabelecer relações matemáticas (designadas por leis constitutivas)
entre estas variáveis e que se podem encontrar na bibliografia relacionada com a
hiperelasticidade ou elasticidade envolvendo
grandes deformações (por oposição à elasticidade que apenas contempla pequenas
deformações).
Estes ensaios podem ser feitos a seco e à
temperatura ambiente, ou, alternativamente,
podem ser feitos em solução, e, portanto,
com o tecido hidratado, bem como com

controlo de temperatura, o que aproxima o
ensaio da situação fisiológica.
Com o objetivo de ter uma solução integrada,
envolvendo hardware e software apropriado
para o estabelecimento dos parâmetros intrínsecos ao material em análise a para a lei
constitutiva apropriada, o Instituto de Ciência
em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI) desenvolveu o equipamento
(Figura 2) bem como o respetivo software.
5. Comentários Finais
A investigação em Biomecânica em Portugal
tem tido um avanço considerável nos últimos anos. Sendo uma área importante no
desenvolvimento de dispositivos para utilização médica, tem um elevado impacto no
desenvolvimento tecnológico e económico
na área da Saúde. A maturidade de investigação e o reconhecimento internacional de
diversos grupos de investigação portugueses
permitem afirmar que temos condições para
estar na linha da frente nesta área. Para tal,
é necessário que a transferência de tecnologia se dê de forma mais continuada e que
se promova a criação e a instalação em
Portugal de empresas nesta área.
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Introdução
Durante o período de 2012, no âmbito das
medidas de racionalização e redução de
custos nas Tecnologias da Informação e da
Comunicação na Administração Pública, foi
solicitada a realização de levantamentos de
Centros de Dados, Sistemas e tudo o que
se relacionava com a Função Informática
nos organismos públicos. Na verdade, a iniciativa da medida refletia não só que se
sentia uma clara evidência da ausência de
informação útil em tempo útil para a gestão
dos organismos, tal como a necessidade de
uma inventariação dos bens e serviços ativos
por cada organismo. A necessidade do estudo evidenciava também a falta de Planos
de Governo de Tecnologias de Informação
por Ministério. Com a informação a continuar numa exponencial de relevância para
a subsistência dos organismos, cada vez
mais estes estão sujeitos a cenários de instabilidade, onde se acentua o desvio entre
o ritmo na adoção das TIC e o controlo dos
processos em que assenta. As Direções de
Sistemas de Informação dos organismos
públicos deparam-se com um emergente
desafio associado às mudanças que as orientações centrais pretendem preconizar no
curto prazo. E por esta razão, o risco e a
sua aceitação, ou então o investimento na
sua mitigação, deveria estar nas agendas
dos decisores. Por norma todos os decisores se posicionam na melhor das solidariedades aos temas que relacionam a proteção dos seus bens e na privacidade dos
dados. Contudo, a “prova dos 9” de que
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essas medidas estão para segundo plano
evidenciam-se quando: 1) os planos de investimentos (Figura1) pouco ou nada reforçam este eixo; e 2) os pedidos de alterações e novos serviços são intensos, sem
planeamento, sendo dirigidos unicamente
à entrega e ao suporte. Toda uma dimensão
de avaliação dos benefícios ponderada com
a otimização de riscos não é considerada.
Tipicamente os processos são edificados e
diretamente entregues ao cliente, não só
com pouca maturidade mas sem alinhamento e planeamento suficiente, onde o
desenvolvimento é muitas vezes confundido
com serviços de entrega, serviço e suporte.
Isto é verdade para cada setor de atividade.
Contudo, se associarmos à Saúde, a complexidade é acrescida devido ao setor em
si. As organizações de Saúde são tão complexas quanto maior for a sua dimensão e
especialização. Variadas categorias profissionais, com especificidades e requisitos e
culturas diferentes, que muitas vezes têm
de operar entre si. Felizmente, quando no
caminho se decide pela desmaterialização
dos seus processos e a indução de meios
eletrónicos, que não venham unicamente
criar redundância e gerar problemas que
antes não existiam, mas sim induzir processos mais eficientes, então entramos numa
espiral onde a criação de valor pode ser
efetiva. Ou seja, uma das razões pelo qual
a gestão de topo não está totalmente sensibilizada para a gestão de risco e segurança
é porque não compreendeu que a implementação de uma framework de risco e
segurança associada à otimização dos recursos e à execução de benefícios vai produzir, inevitavelmente, valor.

Figura 1

A complexidade na difusão
de processos eletrónicos em Saúde
Reveja-se numa organização de Saúde de
grande dimensão, com aproximadamente
50 especialidades. Tipicamente, o número
de profissionais de Saúde é na ordem dos
60%, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de diagnóstico e médicos em pré-carreira. Se considerarmos
um nível de perfusão dos sistemas de informação, num modelo idealista de capacidade
em que o ciclo do doente na urgência, consulta e internamento é acompanhado por
uma única solução de interface multidisciplinar e capaz de assegurar todo o percurso
clínico utilizando meios eletrónicos, a constituição da “melhor” arquitetura constituiria
o cenário da Figura 2. Imagine-se a área
preenchida de um triângulo equilátero como
o espaço que ambicionaríamos ocupar, pois
reflete a capacidade máxima na utilização
de meios eletrónicos para serviços de prestação de cuidados. Considere, por outro
lado, a área máxima de um retângulo, inscrito sobre esse triângulo, estando a base
do retângulo sobre um lado do triângulo,
como o sistema clínico mais utilizado pelos
profissionais de Saúde.

Figura 2

Comprova-se que a máxima área que um
retângulo nestas condições pode constituir
é metade da área do triângulo. Ou seja, é
possível caracterizar que, neste modelo
idealista, 50% dos profissionais de Saúde
utilizariam o principal sistema de informação
clinico [SI(d)], sendo que os 10% que faltam
são beneficiários das restantes soluções
mais departamentais (laboratório, imagio-
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logias, áreas de exames, unidades de cuidados intensivos, bloco, etc.). Denote-se
que se preenchermos infinitamente o triângulo, com vários sistemas de informação
(representados por quadrados) endereçando
novas necessidades, nunca será possível
preencher na totalidade essa área. A representação gráfica pretende revelar que, mesmo
nas melhores das situações, o “hospital sem
papel não existe”. No mundo real, e quanto
maior for a organização, a constituição do
SI(d) é composta por inúmeras fragmentações [SI(d-x); SI(d-x2; etc.], e, portanto, inúmeros sistemas de informação que servem
especificamente especialidades médicas,
cirúrgicas, de apoio, etc., muitas das vezes
sem capacidade de interoperar com outros
sistemas de informação. As boas práticas
incitam a protocolos standard de comunicação técnica e semântica entre aplicações,
pelo que o aumento do número de sistemas
de informação de base e capacidade distinta em comunicar aumentam exponencialmente a complexidade. Isto seja, na difusão, adesão, configuração, gestão de alterações e suporte de todo o ecossistema
que antes de chegar à tecnologia é um processo de negócio que depende de pessoas
e arquiteturas. Os espaços livres só serão
efetivamente preenchidos se o organismo
tiver capacidade para introduzir soluções
ou processos muito à medida, a partir de
um catálogo de produtos por desenvolver,
e, portanto, constituindo-se um ambiente
ainda mais complexo, com maior risco, e
de várias dependências.

meros projetos de investimento que, devido
a não terem sido fortalecidos de fatores críticos de sucesso, se rodearam de fraquezas,
estendendo-se no tempo e no espaço,
dando lugar a um legado de desperdício de
recursos e oportunidades. As fraquezas
surgem principalmente pela falta de competências na gestão de projeto e gestão
operacional interna nas instituições, mas
também pela ausência de um alinhamento
que se associe a uma estratégia global para
as Tecnologias da Informação e da Comunicação, o qual a rede e os órgãos centrais
podem ajudar a promover. A necessidade
de implementar um modelo de governo de
Tecnologias da Informação e da Comunicação para o organismo onde se estabeleça
um Programa de melhoria das práticas de
Risco e Segurança é essencial. Contudo,
não somente as unidades locais e regionais
necessitam de crescer na sua maturidade
de gestão de risco para as Tecnologias da
Informação e da Comunicação, como
também as unidades centrais podem aproveitar e aprender com os demais maturidades para ajudar a difundir as “boas ações”.
Ou seja, um programa de melhoria das práticas de risco deve potenciar a utilização
das experiências tal como os artefactos já
produzidos, com o propósito de promover
as boas práticas que garantem o controlo
efetivo de processos, em específico minimizando riscos; melhorando a segurança;
aumentando o desempenho; otimizando
recursos; reduzindo custos e sustentando
as melhores decisões. Neste contexto, os
níveis de maturidade dos organismos devem

ser apurados medindo a capacidade que as
organizações têm em reagir à mudança
quando se estabelecerem iniciativas de harmonização dos sistemas de informação no
qual se pretenda reinventar as atividades,
rentabilizar os recursos, replicar os projetos
de excelência instalados e, por fim, mitigar
as más práticas e redundâncias dentro de
uma lógica de centralização de serviços e
consolidação das infraestruturas/centros de
dados.
Os standards de risco
e a segurança na Saúde
Cada organismo com autonomia na gestão
e introdução de bens e serviços de Tecnologias da Informação e da Comunicação
tem de estar preocupado para a proteção
dos seus ativos de informação, que são vitais e críticos e que ameaçam a atividade
de cuidados de Saúde, entre outras. Todas
as instituições deveriam assumir o seu programa de gestão de riscos de segurança da
informação, avaliando-os e tratando-os
através da implementação de controlos
apropriados. Para isso, deve ser dada especial atenção ao alinhamento das estruturas
e padrões, bem como à governação e gestão
de práticas operacionais. As estruturas de
governança e de gestão devem ser adotadas
e adaptadas para apoiar o ambiente das
Tecnologias da Informação e da Comunicação num relacionamento de práticas,
metas, riscos; normas e procedimentos
operacionais que garantam a qualidade dos
serviços e a normalização nas áreas onde

O papel de um organismo central
na gestão do risco
Ao longo de vários anos, seja pela ausência
de uma estratégia coerente para a gestão
das Tecnologias da Informação e da Comunicação, ou uma desapropriada priorização
nos investimentos, a verdade é que muitos
processos de negócio erguidos nos organismos são de resiliência e sustentabilidade
duvidosa e, por vezes, de baixa qualidade.
As dificuldades estão associadas à incapacidade que o organismo tem em desenhar
e fazer evoluir internamente os seus processos de negócio numa envolvente que
seja capaz de reagir à mudança, mas também
pela falta de competências, quando deixou
que fossem edificadas iniciativas que não
podem evoluir mais tecnicamente, nem
sustentar-se financeiramente. Existem inú-

Figura 3
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o cumprimento seja obrigatória. Com a implementação de uma estrutura de segurança
e risco, as instituições terão oportunidade
de concordar com os mesmos objetivos,
direção e estrutura, melhorando assim a
comunicação e a colaboração entre as partes
e permitindo que cada instituição possa
ajustar os seus controlos e práticas operacionais. O objetivo final é agregar valor à
proteção dos ativos de negócio de cada
instituição. A utilização do COBIT 51 como
ponto de partida para o desenvolvimento
do quadro de avaliação de risco e segurança
permitiria ao Ministério da Saúde português
utilizar a mesma linguagem entre as instituições e gerir diferentes boas práticas na
área das Tecnologias da Informação e da
Comunicação, quer sejam as relacionadas
com o risco, como com a segurança (ISO
310002, ISO/IEC 27005, ISO/IEC 270013,
etc.); e outras áreas das Tecnologias da Informação e da Comunicação (ITIL4, CMMI5);
ou os requisitos de Saúde e referências (ISO
27799, HIPAA6) específicas, que atendem
nas partes interessadas relevante método
para melhoria da qualidade nos processos
de prestação de cuidados nos setores público e privado.
Metodologia na Ativação
de Boas Práticas
A utilização de uma framework adaptada a
partir de COBIT 5 promoverá a importância
da adoção com uma abordagem orientada
aos princípios, introduzindo uma visão holística do risco com base nos sete facilitadores como fatores que, individual ou coletivamente, afetam o sucesso na governança e da gestão das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Ao adotar
esta estrutura, as instituições de Saúde
acertam objetivos comuns de segurança e
métricas, promovendo-se assim o espírito
de partilha de informação e dando visibilidade ao seu trabalho, ajudando no mecanismo de troca de informações, especial-

Figura 4

mente para as entidades periféricas, com
recursos e experiência limitados. Alguns
exemplos de mecanismos de partilha de informação são os repositórios de risco e documentação de segurança com modelos,
orientações e boas práticas alinhadas com
o risco nacional e um quadro sobre segurança da informação, bem como os procedimentos para induzir a partilha e a avaliação
de boas práticas (kits de ativação).
Um painel de avaliação dos riscos e da segurança com informação sobre a maturidade
de cada instituição será um outro instrumento
fundamental para a promoção da melhoria
contínua e para preparar as iniciativas de auditoria. Existe um diretório que representa a
base de dados mestra de kits de ativação.
Sempre que alguma matéria é produzida é
constituído um kit que compõe o processo
de ativação. Pretende-se documentar 122
processos para ativar sempre que se considerar oportuno. As instituições deverão avaliar a maturidade da sua política/procedimento/
prática (é esperado atingir-se, pelo menos, o
nível 3) e devolver-se um formulário preenchido para registo no painel de avaliação.

2.	Deve responder dentro de um período
determinado;
3.	Deve entregar o seu score de maturidade.

O programa solicitará ao hospital/organização de Saúde:
1.	Deve ativar a boa prática ou a política se
não tiver nenhuma;

Nota: um agradecimento especial a Bruno Horta

Conclusões
Os modelos de referência interligados permitem a criação de um programa adequado
que retira partido do caminho já iniciado
por alguns organismos, podendo replicar as
suas capacidades para outras instituições
menos maduras. Este trabalho resume algumas das etapas de investigação preliminar
no desenvolvimento de uma framework
para a gestão do risco e da segurança junto
das organizações que prestam cuidados de
Saúde. Ao fazer-se uma aproximação através
de instrumentos baseados em COBIT 5 é
possível fornecer um bom entendimento
das necessidades a serem cumpridas e próximos passos no desenvolvimento de protótipos para um sistema de monitorização
em e-Health, permitindo a gradual mitigação
dos riscos, otimizando os benefícios e os
recursos ao dispor.

Soares, Católica-Lisbon School of Business and
Economics, e aos colegas da SPMS – Serviços
Partilhados do Ministério da Saúde, EPE.

1	
Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks.
2	
ISO 31000 is a family of standards relating to risk management codified by the International Organization for Standardization.
3	
ISO/IEC 27001:2013 is an information security standard published by the International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical
Commission (IEC) under the joint ISO and IEC subcommittee, ISO/IEC JTC 1/SC 27.
4	
ITIL, formerly an acronym for Information Technology Infrastructure Library, is a set of practices for IT service management (ITSM) that focuses on aligning IT services with the needs of business.
5	
Capability Maturity Model Integration (CMMI) is a process improvement training and appraisal program and service especially in software development.
6 The Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA; Pub. L. 104–191, 110 Stat. 1936, enacted August 21, 1996) was enacted by the United States
Congress. HIPAA protects health insurance coverage for workers and their families when they change or lose their jobs. HIPAA, known as the Administrative Simplification (AS) provisions, requires the establishment of national standards for electronic healthcare transactions and national identifiers for providers, health insurance plans,
and employers.
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caixaimobiliario.pt
Caixa Imobiliário

ONDE VAI ENCONTRAR
A SUA NOVA CASA?
Na Caixa, com certeza. Qual é o banco que tem uma vasta oferta imobiliária? Quem é que lhe oferece condições
competitivas, bem como financiamento à sua medida? Onde é que vai encontrar uma equipa de profissionais dispostos
a apoiá-lo ao longo de todo o processo? E por último, quem é que lhe oferece vales (1) de 250€ por cada assoalhada, para
o ajudar a decorar a sua nova casa?
A sua casa já está à sua espera em caixaimobiliario.pt.
Propostas de compra de imóveis do Grupo Caixa, disponíveis para venda no site caixaimobiliario.pt e assinalados com
um marcador “Imóveis 2016”, concretizadas entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2016 e escrituradas até 28 de fevereiro de 2017.
Máximo de 4 vales por imóvel.

(1)

NA CAIXA. COM CERTEZA.
www.cgd.pt | 707 24 24 30 | 24h todos os dias do ano | Informe-se na Caixa.
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Saúde: motor da economia
e do desenvolvimento social
A Saúde é hoje um dos setores mais marcantes da economia e do desenvolvimento social,
com impactos decisivos e diretos no bem-estar dos cidadãos.
Valores globais de um setor
fortemente globalizado
Joaquim Cunha
Diretor Executivo
do Health Cluster Portugal
www.healthportugal.com

Em termos mundiais, o mercado da Saúde
deverá situar-se na casa dos US$ 5,3 biliões
(milhões de milhões). Mobiliza indústrias
com grande peso e elevado valor acrescentado, como a farmacêutica ou as tecnologias médicas, que arrastam e envolvem, de
forma crescente, setores como a biotecnologia, química fina, plásticos, têxteis, TICE e
produtos alimentares, entre outros.
Este mercado deverá conhecer um crescimento significativo ao longo dos próximos
anos e décadas, sendo relativamente imune
a “crises” quando comparado com outros
setores. Este crescimento será impulsionado
por novas oportunidades e novas áreas de
negócio resultantes de dinâmicas do lado
da procura e do lado da oferta.
Do lado da procura, são de destacar as oportunidades geradas pelas seguintes tendências:
a)	Crescimento, aumento da longevidade e
envelhecimento da população mundial;
b)	Alterações nos padrões epidemiológicos
(ligados, por exemplo, ao aumento progres
sivo na incidência/prevalência de doenças
oncológicas, neurodegenerativas, cardiovasculares, metabólicas, etc.);
c)	Cidadãos/clientes mais informados e exigentes e com maior mobilidade geográfica;
d)	Aumento do poder de compra em países
populosos e com economias emergentes;
e)	Necessidade de conter custos (“fazendo
mais com menos”) em países desenvolvidos.
Do lado da oferta, serão tendências marcantes:
a)	Intenso desenvolvimento científico e tecnológico;
b)	Desenvolvimento de soluções em áreas
emergentes, como a medicina regenerativa, nanomedicina, biofarmacêutica, e-health, etc.;
c) Tendencial alteração do paradigma de ges-
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tão da saúde/doença, no sentido de uma
medicina mais preditiva, preventiva, personalizada e participativa (“P4 Medicine”).
Traduzindo em números, as previsões para
2020 relativas ao mercado farmacêutico
apontam para um volume de vendas global
de cerca de US$ 1 milhão de milhões. Entre
os segmentos que mais se destacarão em
termos de quota de mercado estão os medicamentos para cancro, diabetes e doenças
reumáticas, juntamente com os antivirais e
as vacinas.
No caso das tecnologias médicas, as vendas
deverão atingir, em 2020, os US$ 500 mil
milhões. Destacam-se as áreas dos dispositivos de diagnóstico in vitro, cardiologia, imagiologia de diagnóstico, ortopedia e oftalmologia.
A Saúde em Portugal faz-se bem
A Saúde, em Portugal, tem vindo a assumir-se como um setor de referência, pela qualidade dos cuidados que são prestados aos
cidadãos e pelo assinalável desempenho
que tem sido conseguido ao nível da Ciência
que se faz nas universidades e nos institutos
de investigação, domínios onde compara
bem internacionalmente.
Por outro lado, as empresas portuguesas
são internacionalmente reconhecidas pela
sua capacidade para desenvolver, fabricar e
fornecer, com elevada flexibilidade e qualidade, uma vasta gama de produtos e serviços associados à Saúde.
As exportações do setor – excluindo serviços, soluções de e-health e vendas de
empresas portuguesas sedeadas no estrangeiro – atingiram em 2015 os 1.216 milhões
de euros, um máximo histórico que corresponde a um aumento de 4,1% face a 2014.
Comparativamente a 2008, ano em que o
Health Cluster Portugal foi criado e a partir
do qual estão disponíveis dados sistematizados, o aumento ascende a 94%. No Top-10
dos principais destinos estão Estados Unidos
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da América, Alemanha, Reino Unido, Angola,
Espanha, França, Holanda, Bélgica, Venezuela e Suíça.

No futuro, a continuação desta história de
sucesso em muito dependerá – sobretudo
num contexto fortemente globalizado e altamente competitivo como é o da Saúde –
da capacidade de Portugal se afirmar internacionalmente como um player de primeira
linha, tanto em termos de exportações, como
de atração de investimento direto estrangeiro.
O Health Cluster Portugal tem uma visão
nesse sentido que passa, em grande medida,
por agregar toda a cadeia de valor – Estado
e Agências Públicas, Universidades, Hospitais e Empresas – em torno de uma estratégia desenvolvimentista clara, assente na
valorização do conhecimento e na opção
pela especialização tendo como foco o mercado global.
Com efeito, inovar em Saúde é contribuir de
forma decisiva para a melhoria da qualidade
de vida das pessoas e, como tal, o setor da
Saúde é movido pela inovação como poucos
outros o serão.
As indústrias da Saúde são das que mais investem em I&D e Inovação, desenvolvendo
portfolios de produtos/serviços (produtos
farmacêuticos, tecnologias médicas, ensaios
clínicos, etc.) com um elevado grau de incorporação de conhecimento e tecnologia
e, consequentemente, assumindo uma posição de destaque na criação de valor acrescentado.
As atividades económicas ligadas à Saúde
assumem também um papel importante na
criação de emprego. Este facto torna-se
evidente analisando a cadeia de valor no
seu todo: um “core” composto pelas indús-

trias farmacêutica e das tecnologias médicas, alimentado a montante pelas indústrias de fabricação/fornecimento de matérias-primas e componentes (abrangendo
áreas como química, polímeros, têxtil, TICE,
etc.) e pelas atividades de I&D, e desaguando
a jusante no vasto universo das atividades
de distribuição e comércio de produtos de
Saúde, e dos estabelecimentos de prestação
de cuidados e de serviços complementares
de Saúde. Importa acrescentar que o perfil
do setor privilegia, em diversos segmentos
da cadeia de valor, o emprego qualificado.
Em Portugal, o ecossistema de I&D+i em
Saúde revela importantes mais-valias competitivas. Por exemplo, as Ciências Médicas
e da Saúde são a área em que o País mais
publica, com cerca de 29% da produção científica total (ou 42% se somadas as Ciências
Biológicas e da Engenharia Médica). O investimento em I&D ascendeu, em 2013, a 325
milhões de euros, ou seja, 14% do total nacional, com cerca de um terço realizado por
empresas. A Saúde destaca-se também no
número de investigadores, na casa dos 5.000,
dos quais cerca de 3.000 serão doutorados.

Desafios e apostas de futuro
Um dos grandes desafios que se colocam
à cadeia de valor passa por potenciar, cada
vez mais, a valorização do imenso manancial de conhecimento que gera. Importa,
para isso: i) melhorar continuamente o perfil
competitivo dos diversos agentes envolvidos; ii) incrementar a interação/cooperação entre eles, em particular entre a Academia e a Indústria; e iii) promover a melhoria contínua das condições de contexto.
Neste cenário, o Health Cluster Portugal assume um posicionamento estratégico essencialmente focado nas seguintes áreas/ações:
1)	Capacitação dos agentes da cadeia de va
lor, com especial enfoque nas Pequenas e

Médias Empresas, no sentido da produção
de bens e serviços transacionáveis inovadores e de elevado valor acrescentado;
2)	Organização de iniciativas de (in)formação
e de partilha de boas práticas nos domínios da inovação, valorização do conhecimento, transferência de tecnologia, empreendedorismo, etc.;
3) Reforço das competências dos recursos
humanos, visando a melhoria das respostas
às necessidades da iniciativa empresarial;
4)	Promoção do encontro entre a oferta e
a procura no mercado de trabalho, com
especial enfoque na integração de doutorados em empresas, e promoção do
empreendedorismo qualificado;
5)	Organização de iniciativas de networking
e brokerage, reunindo empresas, entidades não empresariais do sistema de
I&D e prestadores de cuidados;
6)	Dinamização de ações de prospeção e
divulgação de oportunidades de parceria/
financiamento/negócio;
7)	Facilitação do acesso pelos players a serviços de elevada qualidade em áreas como
propriedade intelectual e inteligência
competitiva;
8)	Desenvolvimento, junto de autoridades,
opinion makers e outros atores relevantes,
de ações de apoio ao decision/policy ma
king nas áreas em questão.
No Health Cluster Portugal acreditamos que
a especialização tem um papel fundamental
na concretização desta estratégia desenvolvimentista. Não poderemos pretender estar
em todas as áreas, ir a todos os mercados,
oferecer todas as competências. Temos que
ter a coragem de escolher e, consequentemente, concentrar boa parte dos nossos recursos num conjunto muito reduzido de áreas,
onde as nossas competências sejam diferenciadoras. Para dar corpo a esta visão temos
vindo a trabalhar o conceito de subcluster ou
de cluster de especialidade. Nesse sentido,
estamos a dinamizar os primeiros subclusters:
o subcluster da Oncologia, o subcluster das
Neurociências e o subcluster do Turismo de
Saúde. Trata-se de agregar, de forma organizada e coerente, o que de melhor temos,
para assim conseguirmos respostas mais
competitivas às exigências do mercado. São
caminhos exigentes que implicam um grande
conhecimento da envolvente e das suas dinâmicas e que obrigam a um esforço, a que
tradicionalmente temos dado pouca atenção,
de cooperação e de colaboração.
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A importância da Engenharia
Sanitária para a Saúde Pública

António Jorge Monteiro
Professor Associado
do Instituto Superior Técnico
Coordenador da Especialização
em Engenharia Sanitária
da Ordem dos Engenheiros

A

Engenharia Sanitária tem como objetivo melhorar o saneamento das
comunidades humanas, principalmente por conceber e implementar soluções
de fornecimento de água segura para consumo humano (água potável) e de remoção
e eliminação de resíduos humanos. As preocupações da Engenharia Sanitária incidem,
assim, na criação de um contexto ambiental
que permita proteger o homem das doenças
de origem hídrica, quer por via direta através
da ingestão de água ou de alimentos contaminados pelos resíduos produzidos pelo
próprio homem, quer por outros vetores
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cujo desenvolvimento seja propiciado por
ambientes insalubres ou meios hídricos poluídos. Constitui, por isso, a forma mais básica de proteção da Saúde Humana, sendo
habitual utilizar-se a terminologia de “Saneamento Básico”.
A problemática ambiental, que começa a
ganhar novos contornos na década de setenta do século XX e passa a ser foco de
atenção e debate de instituições governamentais e da Sociedade Civil, não só por
causa do impacto no ambiente natural,
como também na Saúde Humana, faz que
o campo do saneamento passe a incorporar,
além das questões de ordem sanitária, as
de ordem ambiental. Certamente por isso
surge o conceito de saneamento ambiental,
que abrange o saneamento básico (abastecimento de água, saneamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos e gestão
de águas pluviais), bem como os aspetos
relacionados com a poluição do ar, poluição
sonora, o controlo ambiental de vetores e
reservatórios de doenças; a promoção sanitária e o controlo ambiental do uso e ocupação do solo, tendo a finalidade de promover e melhorar as condições de vida urbana e rural, entre outros.
O reconhecimento da importância do saneamento e da sua associação com a Saúde
do Homem remonta às mais antigas culturas.
Existem ruínas de grandes civilizações que
evidenciam hábitos e preocupações sanitárias, incluindo a presença de balneários e de
esgotos nas construções, além de drenagem
nas ruas. No nosso País é reconhecido o
contributo das obras de Engenharia Sanitária
na melhoria das condições ambientais que
muito contribuíram para a acentuada redução
da taxa de mortalidade infantil que se verificou nos últimos 50 anos. Nas décadas de
sessenta e setenta do século passado reforça-se o empenho da Administração Pública no
setor do abastecimento de água e saneamento, nomeadamente com a elaboração
e concretização de planos gerais de saneamento de Lisboa e com a realização dos estudos das regiões de saneamento básico,
que se prolongaram até inícios da década de
oitenta. Na década de oitenta começam a

assumir especial relevância as preocupações
ambientais e inicia-se um período de grandes
investimentos no setor das águas e resíduos.
Desde essa data o desenvolvimento da Engenharia Sanitária em Portugal foi muito significativo, sendo vastas as obras de abastecimento de água, de saneamento das águas
residuais e de gestão dos resíduos sólidos,
que constituem marcos indicadores desse
desenvolvimento.
A proteção da Saúde Pública, no domínio
sanitário, é uma tarefa permanente nos
países desenvolvidos, em que Portugal se
insere, mas os grandes desafios da Engenharia Sanitária, que ainda estão por resolver,
são nos países em vias de desenvolvimento.
A realidade de 884 milhões de pessoas no
Mundo que não têm acesso a água potável
segura. 2,6 mil milhões de pessoas não têm
acesso a saneamento básico, o que corresponde a 40% da população mundial. A comunidade internacional, através da Organização das Nações Unidas, reconheceu que
assegurar o acesso à água e ao saneamento,
enquanto direitos humanos, constitui um
passo importante no sentido de isso vir a
ser uma realidade para todos. A água potável segura e o saneamento adequado são
fundamentais para a redução da pobreza,
para o desenvolvimento sustentável e para
a prossecução de todos e cada um dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Significa que o acesso à água potável segura
e ao saneamento básico é um direito legal
e não um bem ou serviço providenciado a
título de caridade. Significa que as comunidades e os grupos vulneráveis serão capacitados para participarem nos processos de
tomada de decisão; e que a comunidade
internacional se propõe a responsabilizar os
Governos, através dos meios e mecanismos
disponíveis no sistema de direitos humanos
das Nações Unidas, se não houver progressos. Mas para que o Direito Humano à
água e saneamento seja concretizado com
os poucos recursos que alguns desses países
dispõem são necessárias soluções sustentáveis, diferentes das que adotámos. Vai ser
necessário ser criativo. Um desafio para a
Engenharia Sanitária.
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Engenharia de Segurança
e Saúde Ocupacional
no Trabalho: que mais-valias?

António Oliveira
Coordenador da Especialização
em Engenharia de Segurança
da Ordem dos Engenheiros

“Todo o indivíduo tem direito à vida,
à liberdade e à segurança pessoal”
Artigo 3.º, Declaração Universal
dos Direitos Humanos, Nações Unidas,
10 de dezembro de 1948

1. Introdução
O desenvolvimento tecnológico contemporâneo tem associados novos riscos, ou agravou
os já existentes e acrescentou incerteza,
designadamente, pela introdução de novos
processos, produtos, equipamentos, substâncias, métodos e ritmos de trabalho, bem
como novos modelos de negócio, aos quais
se exige tratamento adequado e ao nível de
aceitabilidade dos riscos que garanta a sustentabilidade e a perenidade das sociedades,
num quadro de elevados níveis de qualidade
de vida, bem-estar e segurança.
Segundo a Organização Internacional do
Trabalho, as mudanças tecnológicas, sociais
e organizacionais no local de trabalho resultantes da rápida globalização suscitaram
riscos emergentes e novos desafios. Novas
tecnologias, tais como as nanotecnologias
e determinadas biotecnologias, suscitam
perigos novos e desconhecidos no local de
trabalho. Entre os riscos emergentes citam-se as deficientes condições ergonómicas,
a exposição a radiação eletromagnética e
os riscos psicossociais.
A Comissão Executiva da Especialização em
Engenharia de Segurança da Ordem dos
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Engenheiros, consciente da relevância do
papel da Engenharia de Segurança na promoção da Segurança e Saúde no Trabalho,
promoveu as Conferências “O Engenheiro
na Equipa de Saúde Ocupacional – A Visão
da Medicina no Trabalho”(1), em 10 de julho
de 2014, e “O Programa Nacional de Saúde
Ocupacional: 2.º Ciclo 2013/2017”(2), a 15
de abril de 2015, as quais tiveram como
orador convidado o Professor Doutor Carlos
Silva Santos, Coordenador do Programa
Nacional de Saúde Ocupacional. Estas Conferências constituíram momentos importantes de troca de experiências e visão de
como otimizar as relações entre a Engenheira de Segurança no contexto da Saúde
Ocupacional e os seus profissionais, considerando-se oportuno retomar algumas das
reflexões-chave nelas elaboradas.
Assumindo a “Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde no Trabalho – ENSST 2015-2020” um instrumento de política pública
estruturante em matéria de promoção da
Segurança e Saúde no Trabalho, a Especialização em Engenharia de Segurança levou
também a efeito a realização da Conferência
“Estratégia Nacional para a Segurança e Saúde
no Trabalho 2015-2020 – Por um Trabalho
Seguro, Saudável e Produtivo”(3), em 15 de
dezembro de 2015, tendo sido orador convidado, o Eng. Pedro Pimenta Braz, Inspetor-geral da Autoridade para as Condições do
Trabalho.
Os dois instrumentos de política pública
mencionados constituem referenciais estruturantes e a sua implementação coordenada
e articulada afigura-se-nos da maior relevância, onde a Engenharia de Segurança desempenhará um contributo indispensável na
criação das condições que garantam níveis
aceitáveis de Saúde Ocupacional no Trabalho.
2. Saúde Ocupacional
no Trabalho
•	Programa Nacional de Saúde Ocupacional: 2.º Ciclo 2013/2017

Segundo o Programa Nacional de Saúde
Ocupacional: 2.º Ciclo 2013/2017, a Saúde
Ocupacional, por vezes denominada como
Saúde e Segurança do Trabalho, tem por
finalidade a prevenção dos riscos profissionais e a proteção e promoção da Saúde do
trabalhador.
Através de estratégias de identificação, avaliação e controlo dos riscos existentes no
local de trabalho, ou deles emergentes, de
ações de vigilância da Saúde dos trabalhadores e de promoção da Saúde no local de
trabalho, a Saúde Ocupacional visa garantir
ambientes de trabalho saudáveis que evitem
ou minimizem a exposição profissional a fatores de risco, suscetíveis de comprometer
a Saúde do trabalhador; assegurem uma elevada qualidade de vida no trabalho; e permitam alcançar elevados níveis de conforto,
Saúde e bem-estar físico, mental e social a
todos os trabalhadores.
Sendo um domínio vasto, a atuação em Saúde
Ocupacional requer interdisciplinaridade entre
profissionais especializados e, consequentemente, uma matriz de complementaridade
de conhecimentos e de competências que
convergem em duas principais vertentes: a
Saúde do Trabalho e a Segurança do Trabalho.
As situações de risco profissional envolvem
a complexidade inerente ao trabalhador, às
condições de trabalho e à atividade desenvolvida, o que exige a participação de diversas disciplinas e uma abordagem holística
e integrada no processo de diagnóstico,
avaliação e gestão do risco, adaptada a cada
situação e ao trabalhador.
Na Figura 1 apresentam-se as dimensões
da Saúde Ocupacional.
Em síntese, a Saúde Ocupacional tem por
objetivos: proteger e promover a Saúde dos
trabalhadores, prevenindo e controlando as
doenças relacionadas com o trabalho e os
acidentes; eliminar os fatores de risco e as
situações de perigo para a Saúde e integridade dos trabalhadores; desenvolver e promover as organizações, o trabalho e o am-
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humano, o ambiente onde este
está inserido, o património histórico e cultural e os meios esEnfermagem
Higiene
senciais à continuidade de serdo
do
Trabalho
Trabalho
viços coletivos vitais.
A Engenharia de Segurança
pode, assim, ser perspetivada
Seguran;a
como constituída por diversas
SAÚDE
do
Ergonomia
OCUPACIONAL
componentes, de entre as quais
Trabalho
nesta ocasião se destacam as
seguintes: Segurança e Saúde
no Trabalho (inclui a Prevenção
Sociologia
Psicologia do
do
Trabalho
de Acidentes de Trabalho e de
Trabalho
Fisiologia
Doenças Profissionais, a Ergodo
nomia e a Higiene Ocupacional);
Trabalho
Segurança Nuclear, Biológica,
Química e Radioativa; constiFigura 1 Dimensões da Saúde Ocupacional
tuindo-se numa área de Engenharia transversal a todas as
Especialidades de Engenharia, com reflexo
biente laboral seguros e saudáveis; garantir
o bem-estar físico, mental e social dos traem todas as atividades económicas e sociais.
balhadores, assegurando o desenvolvimento
4. O Papel da Engenharia
e manutenção da sua capacidade de trade Segurança e Saúde
balho, das competências profissionais e soOcupacional no Trabalho:
ciais no local de trabalho; garantir que os
que mais-valias?
trabalhadores tenham uma vida social e economicamente produtiva, de forma a contriEsta interrogação, que só pode ter uma resbuir positivamente para o desenvolvimento
sustentável.
posta afirmativa, conduz-nos à assunção de
que estamos em presença de um contexto
que conduz à necessidade de uma estreita
•	Estratégia Nacional para a Segurança e
cooperação entre dois ramos do conheciSaúde no Trabalho 2015-2020 (ENSST
2015-2020)
mento científico materializado pelos seus
profissionais no sentido da adoção de uma
A ENSST 2015-2020, no seu Objetivo Estravisão estratégica do contributo da Engetégico 1 – Promover a qualidade de vida no
trabalho e a competitividade das empresas,
nharia de Segurança para a Saúde Ocupaassume que a prevenção de riscos profiscional no Trabalho.
Esta visão assenta nas seguintes constatasionais e a promoção de condições mais
seguras e saudáveis nos locais de trabalho
ções:
›	A visão multidisciplinar da Saúde Ocupasão essenciais para melhorar a qualidade do
cional, bem como da Engenharia de Seemprego, o bem-estar no local de trabalho,
gurança;
a competitividade das empresas, designadamente através da redução do absentismo
›	O reconhecimento de que ao Médico do
relacionado com os acidentes de trabalho
Trabalho cabe o “diagnóstico”, mas a “tee as doenças profissionais.
rapêutica”, isto é, as soluções em matéria
de conhecimento (nomeadamente, a ca3. A Engenharia de Segurança
racterização objetiva das condições de
trabalho, tornando-se imprescindíveis nas
propostas de correção do microambiente
A Engenharia de Segurança, numa abordagem holística e estruturante, pode ser delaboral) exige uma resposta da Engenharia
finida como tendo uma natureza transversal
de Segurança e dos seus profissionais,
e multidisciplinar que, tipicamente, envolve
nos termos da abordagem holística e eso conjunto de conceitos, estudos, planeatruturante mencionada, incluindo estudos,
planeamentos, tecnologias e procedimentos, tecnologias e procedimentos, os
quais têm em vista a avaliação, a prevenção
mentos, com incidência na prevenção e
e proteção contra os diversos riscos indiviproteção contra os diversos riscos indiduais e coletivos que possam atingir o ser
viduais e coletivos;
Medicina
do
Trabalho

›	O conhecimento nas Ciências de Engenharia constitui uma das bases fundamentais e imprescindíveis para a resposta
humana aos desafios colocados pela prevenção e controlo dos riscos profissionais
e garantia das condições de Saúde dos
trabalhadores no local de trabalho;
›	A importância de que os instrumentos de
política pública vocacionados para a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho
promovam a necessária complementaridade entre os profissionais nos domínios
da Engenharia de Segurança e da Medicina no Trabalho como condição essencial à prevenção dos riscos profissionais
latu sensus (prevenção de acidentes de
trabalho e de doenças profissionais, ergonomia e a higiene ocupacional), bem
como o envolvimento e participação dos
profissionais na concretização dos instrumentos de política pública existentes;
neste particular assumem importância
estruturante a ENSST 2015-2020, pela
sua natureza abrangente e transversal e
global, conjugada com o enfoque proporcionado pelo Programa Nacional de
Saúde Ocupacional para o 2.º Ciclo 2013/
2017.
A Engenharia de Segurança constituirá, assim,
uma fonte de soluções tecnológicas, técnicas e de gestão que assegurem a Saúde
Ocupacional no Trabalho, através da aplicação de conhecimentos atualizados e multidisciplinares na análise dos sistemas e das
relações Ser Humano-Máquina-Ambiente
Interno/Ambiente Externo, face ao contexto
específico da gestão dos riscos profissionais.
Considera-se imprescindível a cooperação
entre a Medicina do Trabalho e a Engenharia de Segurança e dos seus profissionais, para a promoção da saúde ocupacional
nas diversas dimensões da sua multidisciplinaridade e para a satisfação da sua missão
na Sociedade.

Referências
Comunicações disponíveis em:
(1)	
www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/
20140710_css_102655036853bff13d4d628.pdf
(2)	
www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/
20150415_7569524375530e74137d47.pdf
(3)	
www.ordemengenheiros.pt/fotos/dossier_artigo/
20151215_ppimenta_962217465673dfdf56dd2.pdf
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A Engenharia Biomédica
enquanto profissão de futuro:
cenário europeu e português

José Manuel
Pereira Vieira
Vice-presidente Nacional
da Ordem dos Engenheiros
Presidente da FEANI – European Federation
of National Engineering Associations

O

s desenvolvimentos tecnológicos
verificados nas sociedades industriais dos séculos XVIII e XIX originaram profundas alterações sociais e económicas com a substituição do trabalho
manual pelo uso de equipamentos mecânicos. No século seguinte, com a produção
de produtos químicos sintetizados, a generalização da utilização de combustíveis fósseis e a banalização da energia elétrica, registaram-se mudanças profundas em várias
atividades humanas, nomeadamente, na
agricultura, na indústria, nos transportes, nas
telecomunicações e nas infraestruturas urbanas, que se refletiram numa progressiva
melhoria dos padrões de qualidade de vida
e de bem-estar em alargadas regiões do
Planeta. Em todas estas transformações, os
engenheiros foram atores principais na procura de soluções para as necessidades que
a Sociedade foi reclamando.
No entanto, nunca como hoje a evolução
tecnológica foi realizada a ritmo tão avassalador, originando desafios societais que questionam as tradicionais formas como percecionamos a Engenharia e o seu futuro. Em
particular, a contínua globalização da economia, associada à crescente emergência de
novos desenvolvimentos científicos e tecnológicos, tem determinado uma integração de
“velhos” saberes com novos conhecimentos
em áreas emergentes como a Engenharia
Biomédica, as Nanotecnologias e a Engenharia da Informação e da Comunicação.
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Os progressos tecnológicos registados nas
últimas décadas têm permitido alcançar
elevados padrões de qualidade na prestação
de cuidados de Saúde, refletindo-se na evolução da Medicina, que se tem transformado
numa disciplina altamente especializada,
oferecendo novas e formidáveis possibilidades na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Isto tem sido possível
graças aos avanços da Genética e da Biologia Molecular com suporte em inovações
em Engenharia Biomédica, nomeadamente,
biomateriais, biossensores, cirurgia minimamente invasiva assistida por robôs, imagem
médica de alta resolução, órgãos artificiais,
determinação de efeitos biológicos dos
campos eletromagnéticos, eletrofisiologia,
engenharia clínica, engenharia de reabilitação, instrumentação biomédica, radiação
ionizante, radioterapia e proteção radiológica. A Engenharia Biomédica constitui,
assim, uma “nova” Engenharia que integra
conhecimentos de Matemática, Física e
Ciências da Vida com princípios de Engenharia, aplicando tecnologia na humanização da Saúde e na promoção da qualidade de vida.
O contínuo desenvolvimento tecnológico
na área da Saúde determina uma necessidade crescente de engenheiros biomédicos
na seleção, operação e manutenção de
complexos e sensíveis equipamentos, no
treino de pessoal clínico na utilização de
sistemas informáticos e de equipamentos
de alta tecnologia e em outras atividades de
elevada diferenciação profissional. Daqui
resulta a necessidade de promover programas de estudo nesta área do conhecimento multidisciplinar, científica e tecnologicamente sofisticada e em evolução rápida, com grande potencial de desenvolvimento e impacto económico.
Estima-se que, atualmente, mais de duzentas
instituições europeias de Ensino Superior
oferecem programas em Engenharia Biomédica, com o nível académico de primeiro
e segundo ciclos. É, pois, fundamental, que
estes programas sejam estruturados de forma
a garantir uma elevada qualidade na for-

mação destes novos engenheiros. O sistema
de acreditação EUR-ACE tem sido, à escala
europeia, um dos instrumentos utilizados
na certificação da qualidade destes novos
programas de ensino.
Em Portugal, várias instituições têm promovido cursos em Engenharia Biomédica (primeiro e segundo ciclos, assim como mestrados integrados), com diversos perfis de especialização, como, por exemplo, em Engenharia Clínica, Biomateriais, Reabilitação e Biomecânica, Imagiologia, Biossinais e Instrumentação Biomédica, Engenharia de Tecidos
e Medicina Regenerativa, Eletrónica Médica,
Bioengenharia Molecular e Celular.
Esta é, também, uma grande oportunidade
para a Ordem dos Engenheiros acolher devidamente no seu seio os engenheiros com
esta formação multidisciplinar, dando, assim,
satisfação aos novos paradigmas da formação em Engenharia, adequando a estrutura da Ordem a novas realidades em constantes e aceleradas dinâmicas.
Em final de dois mandatos como Vice-presidente Nacional da Ordem e também na
qualidade de Diretor-adjunto da “INGENIUM”,
aproveito esta oportunidade para endereçar
a todos os colegas engenheiros e leitores
desta revista as minhas saudações, com a
certeza de que este foi um tempo de amplas e profundas mudanças na vida e na
atividade da Ordem dos Engenheiros, o qual
recordarei com orgulho muito especial por
ter tido o privilégio de contribuir ativa, empenhada e entusiasticamente para reforçar
a sua imagem pública de grande respeitabilidade e prestígio.
Pela sua contribuição e dedicação à causa
da Ordem, uma saudação especial é devida,
também, aos que comigo tiveram uma relação de maior proximidade, nomeadamente,
os colaboradores da Ordem, os membros
do Conselho Editorial da “INGENIUM”, os
membros do Conselho de Admissão e Qualificação e os membros do Conselho Diretivo Nacional, em particular o Vice-presidente
Nacional Carlos Loureiro e o Bastonário
Carlos Matias Ramos.
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Engenharia Biomédica/Bioengenharia
enquanto Especialidade da Ordem:
necessidade ou obrigação?

Carlos Loureiro
Vice-presidente Nacional
da Ordem dos Engenheiros

E

nquanto Presidente do Conselho
Coordenador de Colégios da Ordem
dos Engenheiros, cargo que venho
exercendo no exercício agora prestes a
findar (2013-2016), por delegação do nosso
Bastonário Carlos Matias Ramos, proponho-me alinhar alguns elementos de reflexão
úteis à formulação de respostas à pergunta
em título.
Nos termos dispostos no n.º 1 do artigo 54.º
do Estatuto da Ordem dos Engenheiros,
entende-se por Especialidade um domínio
da atividade da Engenharia com características técnicas e científicas próprias que assuma no País relevância económica e social.
A evolução do ensino de Engenharia Biomédica desde o início do século, cobrindo uma
percentagem significativa de Escolas de Engenharia das nossas principais universidades
e conduzindo à existência de um número de
mestres e licenciados que já atinge a ordem
dos milhares, parece-me suficientemente
elucidativa quanto ao grau de individualização
das características técnicas e científicas.
Por se me afigurar como ilustrativo, de per
si, da relevância económica e social desta
área da Engenharia, procedo à transcrição
de extrato de texto do prospeto de divulgação do 3.º Encontro Nacional de Bioengenharia, realizado em Braga em 2013:
›	Biomateriais, Nanobiotecnologia, Engenharia de Tecidos;
›	Biologia das Células Estaminais e Medicina Regenerativa;
›	Engenharia de Bioprocessos, Biomolecular e Bioinformática;
›	Biomecânica e Biologia Computacional;
›	Processamento de Sinal Biomédico;

›	Radiologia e Imagem Biomédica, Processamento de Imagem;
›	Bioinstrumentação, Biossensores e Neuroengenharia;
›	Robótica Médica e Interface Homem-Máquina;
›	Informática Clínica;
›	Modelação de Sistemas Fisiológicos;
›	Assistência à Autonomia no Domicílio;
›	Educação em Bioengenharia.
A esta lista, suficientemente indiciadora,
junto uma referência a que atribuo importante significado acerca das perspetivas futuras, no plano internacional. Refiro-me à
enumeração dos 14 desafios para o século
XXI, simultaneamente viáveis e sustentáveis,
com maiores impactos para as pessoas e
para o desenvolvimento global, resultante
da atividade de grupo de trabalho, convocado pela Academia Nacional de Engenharia
dos Estados Unidos da América do Norte
(NAE) e constituído por especialistas de diversas nacionalidades (Figura 1).

Figura 1

cialidades num mesmo Colégio de Especialidades, solução viabilizada no nosso Estatuto.
Reconhecendo a dificuldade, não se me
oferecem dúvidas de que se trata de desafio
prioritário, em face da natural evolução da
Engenharia, em Portugal e no Mundo.
Para o efeito, poderemos inspirar-nos em
instituições homólogas que vão ultrapassando esses obstáculos; estou a lembrar-me do IEEE – Institute of Electrical and
Electronic Engineers, como um bom exemplo
de estrutura que suporta a atividade de cerca
de três dezenas de unidades temáticas desenvolvida em geografias muito dispersas.
Sendo muito provável que esta seja a minha
última intervenção no exercício 2013-2016,
aproveito para endereçar algumas palavras:
• A todos os engenheiros, uma saudação
de respeito e de afirmação de que foi uma
honra o exercício para que me mandataram
e que agora finaliza;
• Ao Bastonário Carlos Matias Ramos, o testemunho de grande apreço pela competência

Advance
Personalized
Learning

Enhance
Virtual
Reality

Engineer
Better
Medicines

Restore and
Improve Urban
Infrastructure

Provide
Access to
Clean Water

Prevent
Nuclear
Terror

Develop Carbon
Sequestration
Methods

Make Solar
Energy
Economical

Reverse-Engineer
the Brain

Advance
Health
Informatics

Secure
Cyberspace

Provide Energy
from Fusion

Manage
the Nitrogen
Cycle

Engineer the
Tools of Scientific
Discovery

NAE
Grandes desafios
da Engenharia
para o século XXI

É inequívoca a intervenção direta da Bioengenharia em três dos desafios identificados:
Tecnologias de Informação e Comunicação
na Saúde, Criação de Novos Medicamentos
e Engenharia Reversa do Cérebro.
A acomodação de novas Especialidades na
estrutura da Ordem dos Engenheiros constitui um problema real e difícil mas que reputo de urgente superação.
A dificuldade está associada, por um lado,
à rigidez imposta pelo articulado dos nossos
estatutos, pelo qual nos é vedada a autonomia de criação de novos Colégios de Especialidade.
Decorre, também e por outro lado, da inadaptação cultural à convivência de várias Espe-

e permanente disponibilidade que marcaram
a sua liderança e a representação da nossa
Ordem, em período especialmente exigente;
• Ao Vice-presidente Nacional José Vieira
(também Presidente dos engenheiros europeus) e aos restantes Membros do Conselho
Diretivo Nacional pela coesão e assertividade
com que sempre interagimos;
• Aos Presidentes dos Conselhos Nacionais
de Colégio e aos Coordenadores das Comissões Executivas das Especializações, pela
valia das suas iniciativas e respostas e pelo
relacionamento que mantivemos;
• A todos os colaboradores da Ordem dos
Engenheiros, pela sua dedicação e pelos seus
contributos para a vida da instituição.
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O setor da Saúde
deve apostar na inovação
e no desenvolvimento
Adalberto
Campos
Fernandes
Ministro da Saúde

Nasceu em Lisboa, em 1958.
É Doutorado em Administração da Saúde pela
Universidade de Lisboa, Mestre em Saúde
Pública, Administração dos Serviços de Saúde,
pela Universidade Nova de Lisboa, Licenciado
em Medicina pela Universidade de Lisboa.
É especialista em Saúde Pública, detentor
das Competências em Gestão de Serviços
de Saúde e em Medicina Farmacêutica
pela Ordem dos Médicos, Pós-graduado
em Gestão de Unidades de Saúde
pela Universidade Católica Portuguesa
e em Alta Direção de Instituições de Saúde
pela Escola de Direção e Negócios (AESE).
Exerceu responsabilidades de gestão de topo
em diversas entidades e instituições no setor
da saúde (Hospital de Santa Maria, Hospital
Pulido Valente, Centro Hospitalar Lisboa
Norte, Hospital de Cascais, SAMS Prestação
Integrada de Cuidados de Saúde).
Integrou o Grupo Técnico para a Reforma
da Organização Interna dos Hospitais.

Mais e melhor Saúde para todos, com garantias de sustentabilidade do sistema, é a missão que o atual Governo chamou a si
e quer fazer cumprir.
Dos caminhos estratégicos consta a recuperação do Sistema Nacional de Saúde, uma “reforma hospitalar profunda”, a aposta
nos cuidados de saúde primários e o reforço da intervenção do Estado ao nível da saúde pública.
Adalberto Campos Fernandes, Ministro da Saúde, identifica ainda a inovação e a tecnologia como meios essenciais para
a eficácia pretendida para o sistema, reconhecendo que o trabalho da Engenharia é fundamental para o desenvolvimento do
setor em Portugal.
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Por Marta Parrado
Fotos Paulo Neto

O Governo dedica mais de nove páginas
do seu Programa à Saúde. Do documento
perpassa a ideia de uma estratégia assente,
sobretudo, na reorganização e revigoramento do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Neste contexto, quais as prioridades que
estão em cima da mesa?
O SNS foi uma das grandes conquistas da
Democracia em Portugal, representando
ainda hoje um exemplo de inquestionável
sucesso e reconhecido serviço aos cidadãos. Porém, enfrenta diversos desafios,
como o envelhecimento da população, a
diminuição da taxa de natalidade ou o crescimento do número de cidadãos portadores
de doença crónica, a que devemos dar resposta. O contexto de dificuldades vivido nos
últimos anos teve um impacto real na Sociedade e na vida dos cidadãos portugueses.
As áreas da inclusão social, emprego, educação e saúde merecem por isso uma intervenção pública no sentido de salvaguardar
os fundamentos do Estado Social e a qualidade dos serviços públicos.
As prioridades do Governo passam por recuperar o desempenho do SNS, relançando
a reforma dos cuidados de saúde primários
e dos cuidados continuados integrados a
idosos e a cidadãos em situação de dependência. Ao mesmo tempo, terá de se concretizar uma reforma hospitalar profunda, a par
de um amplo programa de reforço da intervenção na saúde pública.
A aposta na qualidade dos cuidados de saúde
é um dos eixos estratégicos do atual Governo.
Um SNS forte e eficiente é, assim, condição
fundamental para um bom Estado social,
defendido por este Governo?
O SNS tem vindo a gerar ganhos em Saúde
que nos colocam ao nível dos países mais
desenvolvidos da Europa, prolongando a
vida com qualidade e reduzindo as desigualdades sociais dos portugueses.
Consideramos fundamental dar continuidade a estes objetivos, reformando o sistema, garantindo o acesso geral e universal,
a qualidade e a disponibilidade de serviços
no SNS, investindo na promoção da Saúde
e na prevenção da doença ao longo de todo
o ciclo de vida dos cidadãos.
O reforço da capacidade de atuação do SNS
através da alocação de recursos humanos,
técnicos e financeiros adequados está a ser

dinamizada, bem como a introdução de incentivos no modelo de contratualização
dos serviços, que se reforçam através de
diversas medidas, como o reforço da autonomia e da responsabilidade dos gestores
do SNS e das unidades prestadoras de serviços, a redução das ineficiências e redundâncias no sistema, a introdução de medidas
de transparência a todos os níveis, com divulgação atempada da informação relativa

no SNS (SIGA SNS) permitirá gerir de forma
pró-ativa o acesso aos cuidados de saúde.
Este processo de referenciação, aplicado de
forma gradual ao longo do mês de maio,
contribui para a integração progressiva do
SIGA SNS, prioridade definida no Programa
do XXI Governo Constitucional para a Saúde.
A medida visa maximizar a capacidade instalada no SNS, em cumprimento das regras
de referenciação em vigor e de acordo com

O SNS deverá ter como nova centralidade os cuidados
de saúde primários, contrariando a tendência
“hospitalocêntrica” prevalecente nos últimos anos
ao desempenho do SNS, o reforço dos mecanismos de regulação, a redução progressiva de situações geradoras de conflitos de
interesses entre os setores público e privado,
o estabelecimento de compromissos no
setor do medicamento ou a centralização
de compras.
Nestes princípios, o Governo procura conciliar rigor orçamental com justiça social,
garantindo em Portugal o acesso a cuidados
de saúde de qualidade a todos os cidadãos.
O que vai mudar no SNS? Mais corpo técnico? Mais e melhores equipamentos e infraestruturas? Gestão mais centralizada/
autonomizada?
O SNS deverá ter como nova centralidade
os cuidados de saúde primários, contrariando
a tendência “hospitalocêntrica” prevalecente
nos últimos anos. Teremos de substituir progressivamente o recurso, muitas vezes sem
alternativa, às urgências hospitalares por
respostas de proximidade centradas no indivíduo e na família.
A nível hospitalar estamos a apostar na melhoria da gestão intermédia e num planeamento mais adequado dos recursos humanos,
reformando o modelo de organização interna e de gestão, com particular enfoque
na autonomia, na responsabilização, bem
como na aplicação de estímulos ligados ao
desempenho.
Torna-se imperativo alterar o paradigma da
oferta de cuidados de saúde reorganizando
o sistema em torno do cidadão, das suas necessidades e expectativas, assegurando a
equidade no acesso, a qualidade dos serviços
e a prestação atempada e humanizada dos
cuidados, sem perder de vista a sua sustentabilidade.
Neste sentido, a implementação progressiva
do Sistema Integrado de Gestão do Acesso

as preferências dos utentes, segundo critérios de interesse pessoal e de qualidade do
desempenho das instituições.
Desde o dia 1 de fevereiro, o novo Portal do
SNS permite aceder a toda a informação a
que o cidadão tem direito, designadamente
os tempos de espera e a informação que diz
respeito aos direitos de acesso. O uso das
potencialidades tecnológicas deste tipo de
instrumentos e a sua disponibilização à comunidade é uma das medidas prioritárias,
contribuindo para melhorar muitos dos constrangimentos do SNS.
De que forma vai ser gerida a rede atual de
prestação de cuidados, partilhada entre
atores públicos, privados, cooperativos,
público-privados? Que modelo gostaria de
fazer prevalecer?
O XXI Governo Constitucional, no seu programa para a Saúde, estabelece como prioridade melhorar a articulação entre os diferentes níveis de cuidados, designadamente
os cuidados de saúde primários, cuidados
continuados e hospitalares.
É fundamental recuperar a centralidade da
rede de cuidados de saúde primários na política de Saúde, expandindo e melhorando
a sua capacidade resolutiva. Nesse sentido,
estão já a decorrer vários projetos-piloto
nas áreas da saúde oral (região do Alentejo)
e visual (região Norte).
A partilha eficiente de recursos, no contexto
do SNS, não exclui a importância da complementaridade com os diferentes setores
– social, cooperativo ou privado. Acreditamos que a defesa do interesse público
passa também pela capacidade de gerar sinergias entre os diferentes setores, evitando
duplicações ou carências de resposta que
possam prejudicar os interesses dos cidadãos e dos contribuintes.
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A construção
do Hospital de Lisboa
Oriental representa
uma importante prioridade para
a reorganização da resposta
hospitalar na região de Lisboa
Que retrato faz do nível das instalações e
equipamentos nos hospitais públicos portugueses? Têm havido evoluções? A crise
financeira tem obstruído melhorias? Perpassa para a comunidade a ideia de que os
hospitais públicos reúnem bons quadros
técnicos e científicos, embora cada vez
menos, mas condições infraestruturais e
de equipamentos obsoletas. Este panorama
corresponde, de facto, à realidade?
A crise e a fragilidade das políticas públicas
contribuíram para o agravamento dos problemas estruturais e para as desigualdades
no acesso, o que limitou a capacidade para
executar as reformas organizativas indispensáveis. O desinvestimento ao nível de
instalações e equipamentos nas unidades
de prestação de cuidados de saúde do SNS
foi evidente nos últimos anos. Apesar disso,
o empenho e a dedicação dos profissionais
de saúde permitiu garantir o acesso e a qualidade dos cuidados, apesar das condições
estruturais adversas.
Está prevista a construção de novas unidades? Em que fase está o futuro hospital
de Lisboa, o Hospital de Lisboa Oriental?
Confirma-se que a construção adotará o
modelo de Parceria Público-Privada? O projeto havia sido lançado num outro Governo
socialista, entretanto reavaliado pelo Executivo anterior. Será para manter?
A construção do Hospital de Lisboa Oriental
representa uma importante prioridade para
a reorganização da resposta hospitalar na
região de Lisboa, a qual irá gerar, a médio
prazo, importantes benefícios em termos
de saúde para as populações, na modernização da prestação de cuidados de saúde
e de importantes ganhos de racionalidade
e de eficiência da rede hospitalar.
A equipa de projeto já definiu os termos,
pressupostos e metodologias-chave subjacentes ao mesmo, sendo necessário continuar a trabalhar na elaboração de toda a
documentação, com vista à preparação do
lançamento. Afiguram-se, assim, como tarefas prioritárias: a definição de todas as especificações técnicas aplicáveis ao projeto
e a elaboração da documentação técnica,
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financeira e jurídica relativa ao procedimento
concursal, no qual se inclui o modelo de
relação jurídica com o Estado.
A construção deste hospital beneficiará a
gestão do parque existente em Lisboa, com
o encerramento dos seis hospitais de Lisboa
Central, e contribuirá para uma melhor eficiência económica e de recursos em termos
gerais do País?
A estratégia de reestruturação assenta em
vários pilares: o reforço da capacidade hospitalar na periferia da cidade de Lisboa; a

lação entre os setores. O desafio está em
repor o equilíbrio, garantindo a capacidade
para reter os profissionais mais diferenciados
mas também os mais jovens, correspondendo às expectativas, condições de trabalho e capacitação científica e tecnológica.
É preciso criar condições para fomentar o
incentivo à mobilidade dos profissionais para
especialidades e regiões menos favorecidas,
promovendo novos modelos de cooperação
entre as profissões de Saúde, no que respeita à repartição de competências e de
responsabilidades.

Os engenheiros têm competências técnicas bem consolidadas,
que podem ser aplicadas na gestão ativa de instituições
de Saúde, contribuindo para a implementação de mudanças
no setor, com particular enfoque nos processos de transformação
organizacional

desativação do Centro Hospitalar de Lisboa
Central (atualmente instalado em antigos
edifícios dos séculos XVI a XIX); e a redefinição das áreas de influência e redimensionamento das capacidades dos atuais centros hospitalares da capital (Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Hospital de Lisboa
Oriental e Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental).
O reordenamento da capacidade hospitalar
da Grande Lisboa constitui, por estas razões,
uma iniciativa de natureza estruturante e
densifica um processo de mudança de grande
envergadura e complexidade, em condições
de elevada interdependência.
Temos assistido, nos últimos anos, a um
descontentamento generalizado por parte
dos profissionais que trabalham no setor
da Saúde: condições de trabalho desadequadas, recursos humanos insuficientes,
remunerações abaixo do esperado. Como
“conter” os profissionais de topo no SNS?
Como cativar os que saíram ou atrair novos?
O contexto de ajustamento económico e
financeiro vivido nos últimos anos teve um
impacto muito sensível na vida dos portugueses e, consequentemente, no funcionamento global do sistema de Saúde. As
áreas da inclusão social, emprego, educação
e saúde justificam, por isso, uma redobrada
atenção ao nível da intervenção pública.
Nos últimos anos, o setor privado da Saúde
teve o maior crescimento ao nível do financiamento e da prestação de cuidados, impactando fortemente no equilíbrio de re-

Que papel deve o Estado assumir no setor
da Saúde? Regulador? Fiscalizador? Financiador? Prestador ativo? A optar por todos
estes papéis, conseguirá ser eficaz na concretização de todos eles? Pode ser prestador ativo e, ao mesmo tempo, um bom
fiscalizador?
O Estado deverá exercer um papel de regulador ativo tendo como referência um
SNS forte, qualificado e dinamizador da qualidade global do sistema de Saúde.
A requalificação do SNS passa por avaliação
externa, competição pela qualidade e transparência. Neste contexto, em matéria de
parcerias público-privadas consideramos
essencial que seja realizada uma avaliação
externa independente das experiências hospitalares existentes no sentido de habilitar
tecnicamente a decisão política em função
do interesse público.
Em tempos de “crise”, como podem a Engenharia e os engenheiros contribuir para
uma melhor gestão e organização na área
da Saúde? O que é necessário fazer para
melhorar os serviços públicos de Saúde:
mais engenheiros na área? Mais profissionais de Saúde? Mais investimento? Melhor
gestão?
Os engenheiros têm competências técnicas
bem consolidadas, que podem ser aplicadas
na gestão ativa de instituições de Saúde,
contribuindo para a implementação de mudanças no setor, com particular enfoque nos
processos de transformação organizacional.
O SNS dispõe de uma vasta rede de serviços,
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muito qualificada e diversificada, que deve
ser orientada para a gestão partilhada de
recursos, favorecendo a geração de sinergias. O setor da Saúde deve apostar em inovação e desenvolvimento. Neste domínio,
as competências dos profissionais ligados
às Engenharias representam uma mais-valia
essencial para o desenvolvimento sustentado do sistema de Saúde.
Uma preocupação constante na agenda
política é a sustentabilidade do SNS. De
que modo pode a Engenharia contribuir
para tornar o SNS mais sustentável, mais
eficiente, com menos custos?
A Engenharia pode favorecer a qualidade
das escolhas e consequentemente maiores
garantias de sustentabilidade, não apenas
no que se refere à conceção e planeamento
de melhores equipamentos, edifícios, sistemas e processos, mas também pelo importante papel representado pelas Tecnologias de Informação e Comunicação, li-

bertando recursos para outras funções e
tornando mais eficiente o sistema.
Em que áreas efetivas o Engenheiro pode
e deve desenvolver as suas atividades? Organização e gestão hospitalar: quais as
realidades vividas nos dias hoje?
As competências dos engenheiros podem
ser aplicadas transversalmente a todo o setor
da Saúde, desde o planeamento e redimensionamento de infraestruturas essenciais ao
SNS, passando pelo desenvolvimento de
sistemas mais eficientes de gestão de recursos, até à criação de novas funcionalidades tecnológicas e pela criação de valor
acrescentado, por via de tecnologias de informação específicas para este setor.
Qual a importância da Engenharia no apoio
à gestão e decisão clínica?
A Engenharia dos Sistemas de Informação
permite, por exemplo, a utilização inteligente
de dados para a construção de algoritmos

de apoio à decisão e à gestão clínica, que
a curto prazo poderão representar ganhos
financeiros consideráveis, libertando recursos
essenciais para os profissionais e uma melhor qualidade e segurança nos cuidados
de saúde prestados aos cidadãos.
Ao Engenheiro estará reservado um papel
meramente técnico? Deve ter também uma
componente de apoio/aconselhamento à
decisão? Qual a articulação entre a atividade dos engenheiros hospitalares e os
prestadores de cuidados de saúde. Que
sintonia? Que limitações?
O Engenheiro deve ser cada vez mais considerado um profissional do setor da Saúde.
O trabalho em rede, multiprofissional, é fundamental nos modernos sistemas de Saúde.
As boas práticas de gestão devem envolver
diferentes áreas profissionais, nomeadamente farmacêuticos, engenheiros, enfermeiros, médicos e gestores. O desenvolvimento exponencial das tecnologias da saúde,
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fessor João Lobo Antunes, permitindo a
certificação de várias unidades especializadas no tratamento de patologias raras ou
de elevada complexidade.
Nos últimos tempos temos assistido em
Portugal a uma aproximação mais evidente
entre a Engenharia e a Saúde, nomeadamente ao nível da oferta formativa. Porquê?
O papel da formação pré e pós-graduada
tem sido relevante nesta aproximação dos
profissionais de Engenharia à área da Saúde.
As universidades e os politécnicos têm tido
um papel ativo na oferta formativa para a
área da Saúde. Este processo dá resposta à
necessidade de integração de conhecimentos e de multidisciplinaridade. A inovação tecnológica nos seus diferentes domínios torna indispensável a criação de modelos partilhados de desenvolvimento tanto
ao nível da investigação fundamental como
na modelação das respostas operacionais.

A formação de base
dos profissionais
de Engenharia formados
em Portugal é reconhecida
internacionalmente em vários
domínios e a Saúde não é exceção
desde meios complementares de diagnóstico, como a imagiologia, ou os novos fármacos biotecnológicos, tornaram os especialistas em Engenharia essenciais nos sistemas de Saúde.
O Ministério da Saúde está bem “apetrechado” de quadros técnicos (engenheiros)
nos hospitais? Há know-how técnico na
Saúde portuguesa?
Os quadros técnicos especializados do SNS
foram um dos pilares que ajudaram a assegurar ganhos significativos na saúde dos
portugueses. A formação de base dos profissionais de Engenharia formados em Portugal é, aliás, reconhecida internacionalmente em vários domínios e a Saúde não é
exceção. No entanto, este foi também um
dos setores que mais viu a sua capacidade
diminuída e onde o desinvestimento foi mais
flagrante nos últimos anos. O Governo está
apostado em mudar esse estado de coisas,
com uma organização dos recursos mais
racional e eficaz, apostando em modelos
de investimento que assegurem a sustentabilidade do SNS, sem comprometer a sua
modernização.
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De entre as medidas identificadas no Programa do Governo, algumas de caráter
genérico, encontram-se duas muito específicas: o desenvolvimento de “programas
de teleconsultas ao domicílio e de aplicações digitais para a saúde individual, e o
apoio a programas de desenvolvimento de
telemedicina aproveitando a largura de
banda disponível para facilitar as consultas
entre o médico e o doente, através de imagens online”. Estas medidas assentam na
aplicação da Engenharia?
Sim. No que diz respeito à Engenharia Informática e à Engenharia de Processos, por
exemplo, o processo já está em marcha e
deverá trazer ganhos inequívocos no acesso
dos cidadãos a cuidados de saúde com mais
qualidade no SNS.
Nas medidas do Governo haverá lugar para
um diálogo superior entre investigação
tecnológica, academia, indústria, unidades
de prestação de cuidados?
A aposta na construção de sinergias potencia fórmulas de gestão e de prestação
de cuidados inovadores. Nesse sentido, o
Governo apostou na criação dos Centros
Académicos Clínicos tendo em vista a articulação entre os domínios do ensino, da
formação, da investigação e da atividade
assistencial num processo liderado pelo
Professor Sobrinho Simões. Foi igualmente
dinamizado o processo de criação dos Centros de Referência, coordenado pelo Pro-

Podemos afirmar que existe uma “Engenharia de Saúde”? De que forma prática se
materializa? Em que contextos/atividades
principais é identificada/necessária a intervenção da Engenharia? Em que medida
é possível observar a sua presença?
Em vários domínios, existe uma clara interligação entre as duas áreas que se afirma
de indispensável interdependência. Um
exemplo dessa interligação é-nos dado pelo
projeto Carteira Eletrónica de Saúde (CeS)
– uma aplicação de telemóvel que está a
ser desenvolvida com o propósito de apoiar
o utente no acesso à sua informação de
Saúde. Tem como objetivo principal permitir
que o cidadão consiga consultar os seus
dados de Saúde e prescrições de uma forma
simples, facilitando o acesso à informação
de Saúde. Este é apenas um exemplo de
como a Engenharia pode simplificar a vida
dos cidadãos no setor da Saúde.
Engenharia Hospitalar, Engenharia Biomédica, Bioengenharia. São áreas nas quais
Portugal deverá continuar a apostar?
A derivação das chamadas neo-engenharias
tem dotado os profissionais de competências mais específicas, contribuindo para criar
mais valor no sistema de Saúde. Portugal
tem conseguido afirmar-se positivamente
a nível internacional e deverá continuar a
proporcionar aos profissionais destes setores oportunidades formativas e de evolução de carreira.
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“As novas gerações estão a descobrir
que a Engenharia é transversal
e que o mundo da Saúde é um mundo
de oportunidades”

Presidente da Direção da ATEHP desde 2013.
Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica
pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, em 1982.
Iniciou a sua atividade profissional
no SUCH – Serviço de Utilização Comum
dos Hospitais em 1983, tendo-se mantido
nesta entidade até à presente data.
Desde 1992 que atua no âmbito do controlo
da contaminação em meio aéreo, em
superfícies e em água, sendo atualmente
Diretor Nacional da Unidade de Prestação
de Segurança e Controlo Técnico.
Encontra-se ligado ao Sistema de Gestão
da Qualidade do SUCH, desde 1999, assumindo
presentemente a função de Delegado.
Membro da Direção da ATEHP desde 2009.
É aficionado em atividades de trekking.

Francisco Brito

Engenheiro Eletrotécnico // Presidente da ATEHP – Associação
de Técnicos de Engenharia Hospitalar Portugueses

Para Francisco Brito, Presidente da ATEHP, não temos hoje no nosso País uma estrutura técnica ligada ao Estado,
de âmbito nacional, de Engenharia e de Arquitetura, com funções normativas e com capacidade de planeamento
e de programação no setor hospitalar. “Não se trata de uma consequência da crise económica mas sim de opções políticas
que nada contribuíram para a melhoria da situação, antes destruíram um serviço cuja génese teve início em 1947”,
refere em entrevista à “INGENIUM”. Desmobilizaram-se serviços de Engenharia, perdeu-se massa crítica, reduziram-se
equipas técnicas, aponta. No entanto, salienta que Portugal tem um quadro de engenheiros nesta área com um nível
de qualificação interessante e, acima de tudo, com um nível de dedicação e profissionalismo muito elevado.
Para além disso, o País tem acompanhado ao longo dos últimos tempos as inovações tecnológicas do setor da Saúde,
assistindo-se atualmente a um crescendo na oferta formativa das áreas da Biomédica, Bioengenharia e Bioinformática.
Já no âmbito das Instalações e Equipamentos, com aplicação prática nas entidades de Saúde, ainda existe um longo
caminho a percorrer. Em todos estes processos há oportunidades e a Engenharia é fundamental!
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Podemos afirmar que existe uma “Engenharia de Saúde”? De que forma prática se
materializa?
Podemos dizer que sim e é importante tentar
caracterizar o “Engenheiro de Saúde”. É um
profissional com formação em Engenharia,
de qualquer das Especialidades, que dedica
o seu conhecimento por inteiro, ou na maior
parte da sua atividade, ao planeamento,
conceção, execução, fiscalização, gestão
técnica, assessoria técnica, formação, auditoria, manutenção, reabilitação, sistemas
de informação ou investigação na área específica de instalações e equipamentos de
Saúde, com a finalidade de proporcionar as
melhores condições de prestação de cuidados aos utentes dos respetivos serviços.
O utente comum dá-se conta da atividade
do Engenheiro de Saúde?
Sou tentado a dizer que não se dá conta dessa
atividade, quando tudo corre bem, como
também não se dá conta de outras atividades
da Engenharia fora do campo da Saúde, a
não ser quando algo corre mal, quando
surgem avarias ou se questiona sobre a origem
e a conceção dos sistemas que o acompanham e envolvem na sua atividade diária. Por
isso, a importância da divulgação através da
revista oficial da ATEHP, a “TecnoHospital”,
ou da realização de ações de divulgação do
conhecimento junto da comunidade, para o
que a Associação tem contribuído, promovendo sessões técnicas e participando em
iniciativas de outras associações e instituições
do âmbito da Saúde. Gostava de destacar o
IV Congresso da ATEHP, realizado em junho
de 2015, dedicado a dois temas sobre os quais
se tem concentrado a atenção da Engenharia
Hospitalar – Energia e Ambiente. É uma aposta
nossa ao longo das três décadas de existência
no sentido da dignificação do exercício da
Engenharia da Saúde e seu reconhecimento.
A relação entre estas duas áreas do conhecimento – Engenharia e Saúde – é, em
Portugal, superior ou inferior às realidades
internacionais?
Portugal tem um quadro de engenheiros
nesta área com um nível de qualificação interessante e, acima de tudo, com um nível
de dedicação e profissionalismo muito elevado. Porém, no nosso País, esta vertente
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da Engenharia não tem tido o reconhecimento que devia ter face ao nível de responsabilidade que assume. De facto, qualquer unidade de Saúde está completamente
dependente das suas complexas instalações
e equipamentos que têm que funcionar
adequadamente para que o Ato Médico
possa ser feito com a qualidade adequada;
mas ninguém fala do Ato de Engenharia que
está subjacente ao Ato Médico!
Essa relação/necessidade sempre existiu?
É fruto do desenvolvimento tecnológico?
A história do desenvolvimento da Engenharia
no campo da Saúde acompanha, no tempo,
a evolução da tecnologia da construção dos
edifícios, das redes técnicas dos mesmos e
da evolução dos equipamentos médicos e
técnicas cirúrgicas. Antes do aparecimento
das redes elétricas já se aquecia o edifício
hospitalar e, sobretudo a partir da Idade
Média, já havia a noção clara das necessidades de ventilação dos espaços onde permanecem os doentes como forma de minimizar os efeitos da contaminação e da
infeção cruzada, tema este tão atual. Porém,
sempre houve o sentimento de que o mundo
hospitalar era algo à parte. As novas gerações estão a descobrir que a Engenharia é
transversal e que o mundo da Saúde é um
mundo de oportunidades.
Os cursos de formação superior que cruzam
a Engenharia com a Saúde – Bioengenharia,
Biomecânica, Engenharia Biomédica, Bioinformática… – surgem para responder à
necessidade de formação em áreas já existentes ou para potenciar o desenvolvimento
de novas áreas?
Este tipo de formações têm que ser sempre
entendidas de forma biunívoca e nem sempre
é fácil identificar a origem dos movimentos
formativos. O importante é que existam e
que respondam às necessidades da Sociedade nos seus diversos níveis. É um processo dinâmico em que a busca de respostas
a necessidades existentes conduz a novas
descobertas e potencia a criação de novas
necessidades.
Formação académica e desenvolvimento
profissional em Engenharia Biomédica e
Hospitalar em Portugal: o que falta fazer?
Penso que ainda falta, muito, aproximar as
entidades de Saúde, as instituições de Ensino Superior e também a indústria. A criação
de pontes entre os vários intervenientes tem

sido um dos objetivos da ATEHP. Ainda são
pouco reconhecidas as vantagens que estes
profissionais podem proporcionar na sua
integração na área específica da Saúde e
falta definição do seu enquadramento.
A Engenharia Biomédica é uma área que tem
vindo a crescer bastante nos últimos anos:
que mais-valias lhe reconhece? É uma profissão de futuro?
Tendo em conta as grandes preocupações
no âmbito da Saúde, sem dúvida que é uma
profissão com futuro. No entanto, só recentemente é que começaram a ser introduzidos profissionais com esta formação na
área da Saúde. Em termos de ATEHP também
praticamente não têm existido contactos,
mas evidentemente que estamos abertos a
acolhê-los na Associação.

ATEHP – Associação
de Técnicos de Engenharia
Hospitalar Portugueses
Associação de âmbito nacional, sem fins
lucrativos, políticos ou confessionais,
dedicada a contribuir para o progresso
da Engenharia da Saúde, ao serviço
do bem comum e à salvaguarda
dos interesses profissionais e sociais
dos seus associados, dentro de atuação
deontologicamente dignificante.
Foi constituída em 1984, por escritura
pública. Na altura da sua constituição,
todos os associados pertenciam
aos quadros dos hospitais portugueses.
Progressivamente, tem vindo a alargar
a sua população alvo, pelo que fez
revisões estatutárias em 1993, depois

Enquanto representante de uma Associação
que congrega técnicos da área, que retrato
faz do nível das instalações e equipamentos
nos hospitais públicos portugueses? Perpassa
para a comunidade a ideia de que os hospitais públicos reúnem bons quadros técnicos
e científicos, mas condições infraestruturais
e de equipamentos obsoletas. Este panorama
corresponde, de facto, à realidade?
Assistimos em Portugal, nos últimos anos, à
desmobilização dos serviços de Engenharia
do Estado que coordenavam o setor da
Saúde, sobretudo a partir de 2003, com a
extinção da Direção-geral das Instalações e
Equipamentos da Saúde, onde se encontrava
uma significativa massa crítica, orientadora
e fiscalizadora dos projetos de unidades de
Saúde construídas no País. Dispersaram-se
os serviços pelas Administrações Regionais
de Saúde e pela Administração Central dos
Serviços de Saúde, onde foram reduzidas ao
mínimo as equipas técnicas, quer por aposentação e falta de substituição dos técnicos,
quer pela retirada de competências.
Não temos hoje no nosso País uma estrutura técnica do Estado para esta área?
Não temos hoje no nosso País uma estrutura
técnica ligada ao Estado, de âmbito nacional,
de Engenharia e de Arquitetura, com funções
normativas e com capacidade de planeamento e de programação no setor hospitalar.
Não se trata de uma consequência da crise
económica mas sim de opções políticas que
nada contribuíram para a melhoria da situação, antes destruíram um serviço cuja
génese teve início em 1947. Nos hospitais

em 1999 e, finalmente, em 2015.
Nesta última abriu-se a todos
os profissionais com posse do grau
de Bacharelato, Licenciatura, Mestrado
ou Doutoramento (ou equiparação
oficial), desde que desempenhem
funções ligadas à Engenharia de Saúde.
Neste momento contabiliza 191
associados dos quais 24 são coletivos
(empresas).
Tem como publicação oficial a revista
“TecnoHospital”.

mantêm-se, em geral, os serviços técnicos
designados por Serviços de Instalações e
Equipamentos, criados a partir de 1968. Foi
de engenheiros destes serviços que partiu a
iniciativa da fundação da ATEHP em 1984.
Seria injusto abordar a Engenharia Hospitalar
em Portugal sem referir o nome de um Engenheiro que foi figura maior deste setor,
reconhecido internacionalmente, fundador
da Associação Portuguesa de Engineering
Hospitalar, em 1971, e da International Federation of Hospital Engineering, o Eng. Eduardo
Caetano, falecido em 2010, com quem a
ATEHP sempre teve um bom relacionamento
e que homenageou em 2012 através da
edição n.º 50 da revista “TecnoHospital”.
Quanto às instalações e equipamentos dos
hospitais públicos penso que, de uma maneira geral, são adequados e encontram-se
à altura das exigências atuais. Evidentemente
que existem algumas unidades com grandes
necessidades, mas também temos centros
de excelência e de referência, até a nível internacional.
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Cabe aos engenheiros a gestão de risco
associada às grandes unidades prestadoras
de cuidados de Saúde?
A gestão de risco, tendo em conta a complexidade do universo das unidades de Saúde,
deve ser interdisciplinar, envolvendo, logicamente, engenheiros e outros profissionais.
De que Especialidades profissionais/académicas provêm os técnicos que desempenham funções nesta área?
Fundamentalmente, são das Especialidades
de Engenharia Mecânica, Eletrotécnica e Civil.
Enquanto engenheiro, como avalia a recetividade dos decisores hospitalares na introdução de novas tecnologias, novos equipamentos, novos métodos de trabalho,
novos procedimentos técnicos na vida
diária das unidades que gerem?
Existe sempre uma dialética salutar entre a
defesa da segurança do utente, bem como
da dos profissionais de Saúde, da qualidade
dos serviços prestados, das pressões do
mercado e das restrições económico-financeiras. Nesta conformidade, os decisores
hospitalares têm que acompanhar a evolução tecnológica, no seu próprio interesse
e no das instituições que representam.
Uma inquietação transversal aos utentes
dos serviços de Saúde é, entre outras, a
possibilidade de propagação de infeções
que o ambiente hospitalar potencia. A Engenharia tem aqui um papel relevante?
É apontado no último relatório de 2012 do
European Centre for Disease Prevention and
Control, envolvendo 30 países europeus,
que Portugal tem os piores níveis de Taxa
de Prevalência de Infeção e cerca do dobro
da média europeia. Independentemente de
ser um problema grave e que preocupa
todos os países, gostaria de referir que as
comparações podem ser um pouco enviesadas. É referido que a amostra de Portugal
corresponde a 57 hospitais, envolvendo
10.418 pacientes e apresenta uma taxa de
10,8%. Mas, por outro lado, temos a Suécia
com a pior representatividade, com quatro hospitais, envolvendo 613 pacientes e
uma Taxa de Prevalência da Infeção de 7,3%.
A significância estatística é muito diferente
para os diversos países envolvidos, mas todos
contribuem para a referida média europeia
de Taxa de Prevalência de Infeção.
Por outro lado, quando se fala do problema da infeção hospitalar, tipicamente en68 • INGeNIUM Março/Abril 2016

volvem-se unicamente médicos e enfermeiros. Evidentemente que a contaminação
cruzada de organismos ocorre através de
mãos contaminadas. Vários fatores influenciam a transferência de microrganismos de
superfície para superfície, afetando a taxa
de contaminação cruzada. Por melhores
que estejam definidos os procedimentos de
limpeza e desinfeção, ou por melhores que
sejam os produtos utilizados, é na execução
prática e na rotina diária que os processos
falham. Evidentemente que, apesar de uma
percentagem significativa do tempo dos
profissionais dos Grupos de Coordenação
Local do Programa de Prevenção e Controlo das Infeções e da Resistência aos Antimicrobianos estar relacionada com formação de como higienizar adequadamente
as mãos, os resultados ainda não são os que
todos desejaríamos. Mas isto não é um problema só de Portugal, mas sim de todos os
países. Por isso mesmo é que a Organização
Mundial de Saúde instituiu o dia 5 de maio
para a comemoração do Dia Mundial da
Higiene das Mãos e Prevenção e Controlo
das Infeções e Resistência aos Antimicrobianos.
No entanto, existem outros tipos de origem
para as infeções…
Algumas das quais se relacionam com as
instalações e equipamentos. Nestes casos,
a sua origem ou a sua prevenção podem

estar relacionadas com o ar, envolvendo os
Sistemas AVAC, ou com a água, podendo
envolver as Redes de Água Sanitária ou Torres
de Arrefecimento. Este tem sido um tema
caro à ATEHP, que temos vindo a abordar
nas diversas ações de formação em que
participamos ou que organizamos. Relacionado com esta problemática, um tema que
temos trazido à discussão, mas que no nosso
País “ainda passa muito ao largo”, são as superfícies antimicrobianas. O objetivo com a
aplicação deste tipo de materiais, em substituição dos atualmente existentes, em alguns pontos críticos perfeitamente identificados, não elimina nem substitui a necessidade de existir um processo de limpeza e
desinfeção. Este tipo de materiais tem a
característica de, sem qualquer atividade
humana, reduzirem em prazo curto a carga
de contaminação da superfície. Atualmente
existem diversas soluções deste tipo de materiais antimicrobianos à base de ligas de
cobre – latão, bronze, cobre níquel e cobre
níquel zinco –, iões de prata ou dióxido de
titânio. Aqui, a Engenharia tem igualmente
uma palavra a dizer no desenvolvimento
deste tipo de materiais.
Tem sido uma postura da atual direção da
ATEHP a sensibilização, a vários níveis, para
o envolvimento de equipas multidisciplinares, incluindo a componente de Engenharia, no combate à infeção hospitalar. Mas
tem-se revelado um processo lento…
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Uma outra preocupação, constante na
agenda política, é a sustentabilidade do
Serviço Nacional de Saúde (SNS). De que
modo pode a Engenharia contribuir para
tornar o SNS mais sustentável, mais eficiente, com menos custos?
Penso ser necessário, em primeiro lugar,
contextualizar este problema. Em resultado
da redução da natalidade e do aumento da
longevidade, principalmente nos últimos
anos, verifica-se em Portugal o aumento da
população idosa – 65 e mais anos de idade,
assim como o seu aumento de peso, relativamente à população global. Efetivamente,
em Portugal existiu um aumento da esperança de vida à nascença, de cerca de três
anos em cada uma das três últimas décadas
e, nesse mesmo período, o peso relativo da
população idosa aumentou cerca de oito
pontos percentuais, passando de cerca de
12% para cerca de 20%. Segundo os últimos
dados, relativamente à UE-28, Portugal é o
quarto país com maior proporção de idosos
e, por outro lado, é o quinto país com o índice de envelhecimento mais elevado. Por
outro lado, os custos em Saúde são mais
significativos para a população mais idosa,
o que, aliado ao que referi anteriormente,
tem grandes implicações com a sustentabilidade do SNS.
Agora deixe-me dar-lhe um dado curioso,
mas que tem sido pouco referido. Os portugueses têm em média cerca de 6,5 anos de
vida saudável depois dos 65 anos, enquanto
os noruegueses têm cerca de 15,5 anos. Esta
enorme diferença deveria ser encarada, através
de compromissos alargados, tanto para obter
ganhos na Saúde da população, como para
reduzir as despesas de Saúde, contribuindo
para a sustentabilidade do SNS.
Que contributos pode dar a Engenharia
nestas matérias?
Quanto à Engenharia, são fundamentais os
contributos dados para a redução de “danos
colaterais” ou desperdícios, tanto relacionados com a infeção hospitalar, ineficiência
energética e de recursos, inadequabilidade
de instalações ou equipamentos… Um dos
aspetos incluídos na Política dos 8R’s é a
Reparação. É fundamental, dentro da sustentabilidade do nosso Planeta, ter uma
perspetiva menos consumista, sem prejuízo
da necessidade de atualização tecnológica
imprescindível no âmbito da Saúde. Por
outro lado, como objetivo estratégico nacional, é importante e sempre que possível,

a redução das importações. A juntar a tudo
isto temos o facto de a produção nacional
de equipamentos médicos ser extramente
reduzida face às necessidades existentes,
visto reduzir-se praticamente a equipamentos
no âmbito da esterilização, com dois fabricantes. Assim, para a atividade de reparação
a importação de materiais é uma inevitabilidade, devendo ser minimizada, mas com
a incorporação de mão-de-obra qualificada
temos acrescento de valor. Aqui não posso
deixar de referir que esta tem sido a postura
e orientação que tem sido dada pela entidade onde exerço a minha atividade profissional, o SUCH. É de referir que é a única
entidade tutelada pelo Estado que tem conseguido manter os seus princípios de atuação,
ao longo dos seus 50 anos de existência.
Tem como finalidade a prestação de serviços partilhados aos hospitais, contribuindo
para a eficácia e eficiência do sistema de
Saúde e da sustentabilidade do SNS.
Em termos de I&D+I, o que tem sido feito
na área da Engenharia Biomédica? Investigação científica em Engenharia com aplicação prática na área da Saúde: qual a realidade portuguesa?
Portugal tem acompanhado ao longo dos
tempos as inovações tecnológicas da área
da Saúde, quer no que respeita ao cumprimento de normas e regras técnicas de construção dos edifícios, quer na evolução dos
equipamentos e procedimentos de gestão
e manutenção. Atualmente, assiste-se ao
desenvolvimento de teses de Mestrado e
Doutoramento no âmbito da Engenharia
Biomédica mas, no âmbito de Instalações e
Equipamentos, com aplicação prática nas
entidades de Saúde, ainda existe um longo
caminho a percorrer.

vai ser uma nova realidade, o computador
portátil, o tablet e o smartphone vão ser
cada vez mais os elementos de interface,
através da Internet das Coisas.
A Nanotecnologia, também será, cada vez
mais, uma realidade na Saúde.
É um novo mundo que já está a ser construído hoje!
Engenharia Hospitalar, Engenharia Biomédica e/ou Bioengenharia enquanto Especialidades da Ordem dos Engenheiros:
necessidade ou obrigação?
Já houve, em tempos, a tentativa de criação
da Especialidade de Engenharia de Saúde
na Ordem dos Engenheiros. Nesse processo
estiveram envolvidos membros da ATEHP,
mas o surgimento de vários entraves não
permitiu atingir esse objetivo. Entendemos
que seria uma boa proposta de trabalho reiniciar esse processo, criando na Ordem dos
Engenheiros uma Especialização que envolvesse todos os engenheiros das diversas
Especialidades com atividade exclusiva ou
predominante no setor da Saúde.

No campo das novas tecnologias, quais as
tendências que aponta?

Um dos objetivos da ATEHP é “participar
na criação de condições para a prestação
de cuidados de Saúde de qualidade”, promovendo a ética, deontologia e qualificação profissional dos seus associados. Em
termos práticos, o que tem a ATEHP feito
para promover essas condições?
A tónica dominante tem sido através da realização, regular, de ações formativas, visitas
técnicas a várias instituições ligadas com a
Saúde, tanto a nível nacional como europeu,
mas também informativas através da revista
“TecnoHospital”. Esta é a revista oficial da
ATEHP e é a única revista do género publicada em Portugal. Não é por acaso que é
considerada como sendo de interesse científico. Atualmente tem uma periodicidade
bimestral e já vai fazer 15 anos de existência.

A aplicação de materiais com características
antimicrobianas e o crescente combate às
Infeções Associadas aos Cuidados de Saúde,
através de dispositivos de monitorização e
controlo.
A robotização de algumas atividades, nomeadamente no campo cirúrgico, com o
incremento de técnicas não invasivas.
O novo conceito de Hospital 4.0, com o uso
extensivo da tecnologia, quer nas instalações e equipamentos, quer nas tecnologias
de apoio ao paciente. A monitorização online dos dispositivos, no âmbito da Saúde,

De que forma pode a Ordem dos Engenheiros colaborar nessa missão?
Penso que a criação da Especialização em
Engenharia de Saúde daria um bom contributo. Também seria importante a realização
conjunta de ações formativas, a participação
ativa em eventos ou em grupos de trabalho,
no âmbito das instalações e equipamentos
em Saúde. Finalmente, penso que seria muito
interessante que tudo isto estivesse plasmado em protocolo de colaboração a celebrar entre as duas instituições.
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Estudo de Caso
Instituto Nacional de Emergência Médica

As Tecnologias de Informação
e Comunicação no Sistema
Integrado de Emergência Médica

O

Instituto Nacional de Emergência Médica,
I.P. (INEM), é o organismo do Ministério
da Saúde que tem por missão garantir a
prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar.
O INEM, no território de Portugal Continental, tem
a responsabilidade de promover e assegurar o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência
Médica (SIEM), na articulação entre o Serviço de
Emergência Médica Pré-Hospitalar e os serviços de
urgência/emergência, de forma a garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de Saúde.
O SIEM trata-se de um conjunto de entidades que
cooperam com um objetivo: prestar assistência às
vítimas de acidente ou doença súbita. Essas entidades são a Polícia de Segurança Pública (PSP), a
Guarda Nacional Republicana, o INEM, os Bombeiros,
a Cruz Vermelha Portuguesa e os Hospitais e Centros de Saúde. O SIEM é composto por seis fases,
sendo a “Deteção” o momento inicial do processo
onde o cidadão deteta a existência de uma ocorrência. A fase de “Alerta” é iniciada, normalmente via
telefone ou telemóvel, contactando com os serviços
de emergência, através do Número Europeu de
Emergência – 112. Este serviço é da responsabilidade da PSP através dos Centros Operacionais 112.
70 • INGeNIUM Março/Abril 2016

Gabinete de Sistemas
e Tecnologias de Informação,
Instituto Nacional
de Emergência Médica

PSP

Número Europeu
de Emergência

Ana Bela Gonçalves,
Filipe Botas,
Filipe Colaço,
José Ferreira,
Luís Pinto

Centro Operacional 112
CODU
Centro de Orientação de Doentes Urgentes

Médicos

Psicólogos
(CAPIC)

Técnicos Operacionais
de Telecomunicações
de Emergência (TOTES)
Veículos de Emergência
INEM

Técnicos de Emergência

Hospitais

Enfermeiros

Bombeiros
Cruz Vermelha

Médicos

Serviços de Urgência Básica

Sempre que o motivo da chamada se relacione com
a Saúde, esta é reencaminhada para os Centros de
Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do INEM,
localizados no Porto, Coimbra e Lisboa. Os CODU
são constituídos por equipas de técnicos e médicos
com a responsabilidade de atender, triar, aconselhar
e acionar meios de socorro.
Com o objetivo de diminuir os tempos de espera,
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Deteção

Transferência
e tratamento
definitivo

Cuidados
durante o
transporte

1
Alerta

6

5

2

INEM

3

Pré-socorro

4
Socorro no local
do acidente

Deteção › Corresponde ao momento em que alguém se
apercebe da existência de uma ou mais vítimas de doença súbita ou acidente.
Alerta › É a fase em que se contactam os serviços de emergência, utilizando o Número Europeu de Emergência – 112.
Pré-socorro › Conjunto de gestos simples que podem e
devem ser efetuados até à chegada do socorro.
Socorro › Corresponde aos cuidados de emergência iniciais efetuados às vítimas de doença súbita ou de acidente,
com o objetivo de as estabilizar, diminuindo assim a morbilidade e a mortalidade.
Transporte › Consiste no transporte assistido da vítima
numa ambulância com características, tripulação e carga bem
definidas, desde o local da ocorrência até à unidade de Saúde
adequada, garantindo a continuidade dos cuidados de emergência necessários.
Tratamento na Unidade de Saúde › Esta fase corresponde ao tratamento no serviço de Saúde mais adequado ao

A integração entre o Centro Operacional 112 e os CODU do INEM
tem demonstrado ser uma mais-valia, sobretudo na forma como
auxilia a georreferenciação das chamadas e a localização da ocorrência. A partilha de informação entre as duas entidades é o elo de
ligação entre as fases de “Alerta” e o “Pré-Socorro”, permitindo
também aos CODU acionar os meios de emergência adequados,
tendo em consideração a geolocalização da ocorrência e a disponibilidade dos meios de emergência médica.
Neste processo de triagem, o INEM dispõe de uma aplicação denominada TETRICOSY® – TElephonic TRIage and COunseling
SYstem. Este sistema de apoio à decisão permite dar apoio na
triagem médica, através de chaves dicotómicas distribuídas ao longo
de um fluxo de triagem dinâmico no apoio à decisão e na definição
do nível de prioridade de socorro. Este nível de prioridade de socorro irá influenciar o comportamento das fases de “Pré-Socorro”
e o “Socorro”. Assim, quanto mais grave for o nível definido, será
atribuída prioridade máxima no encaminhamento dos meios e mais
diferenciados serão os mesmos.
Inserido neste processo de triagem, o INEM utiliza uma plataforma
de sistema de informação, denominada Sistema Integrado de Atendimento e Despacho de Emergência Médica (SIADEM), baseado na
plataforma da Intergraph designada por I/CAD (Intergraph Computer Aided Dispatch).
O I/CAD disponibiliza um ambiente integrado, suportando o atendimento, despacho/acionamento e a gestão de meios de emergência médica, sendo que toda a informação – localização de chamadas, ocorrências e meios – é apresentada através de um mapa
disponibilizado em todos os postos de trabalho, sejam estes no
CODU como nos meios de emergência médica.
No contexto dos sistemas e tecnologias de informação, esta plataforma é considerada crítica em termos de disponibilidade, integridade e confidencialidade. Por estes motivos, a arquitetura desta
plataforma é baseada numa arquitetura mirror, havendo uma duplicação nas componentes de hardware (servidores/rede comunicação de dados) e de software aplicacional. É composta por um
conjunto de interfaces que lhe permite a interligação com outros
sistemas e aplicativos.

estado clínico da vítima. Em alguns casos excecionais, pode
ser necessária a intervenção inicial de um estabelecimento de
Saúde onde são prestados cuidados imprescindíveis para a estabilização da vítima, com o objetivo de garantir um transporte
mais seguro para um hospital mais diferenciado e/ou mais
adequado à situação.

o INEM tem um sistema de distribuição de chamadas de amplitude
nacional, permitindo que cada chamada de entrada seja encaminhada para o Técnico Operacional de Telecomunicações de Emergência disponível e com maior folga em qualquer um dos CODU
de Lisboa, Coimbra ou Porto. O processo de atendimento é sempre
atendido num dos CODU, independentemente do local do País
de onde a chamada é proveniente. O processo de acionamento
dos meios de emergência é de âmbito regional, isto é, nos CODU
de Lisboa, Coimbra, Porto e Faro. Esta diferenciação remete-se
por motivos do conhecimento geográfico local, garantindo deste
modo uma maior eficácia no direcionamento dos meios de emergência médica.

Interfaces

Função

Generic MDT

Responsável pela comunicação com outros sistemas.

InterCAD

Permite a comunicação com CO112.

I/Tracker

Responsável pela georreferenciação e tracking dos meios
(veículos).

Ani / Ali

Permite a integração com os sistemas de voz (VOiP).

I/PTT

Protocolo para interface com a rede rádio bipolar.
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A plataforma SIADEM é o centro nevrálgico do SIEM que tem interligado o aplicativo TETRICOSY de apoio à Triagem Médica e o
Sistema de Registo Clinico Eletrónico iCARE.
O sistema de informação iCARE (Integrated Clinical Ambulance
REcord) é um sistema proprietário do INEM com o propósito de
registar, partilhar e integrar a informação; na articulação entre os
meios em atuação no terreno, o atendimento efetuado nos CODU
e as unidades de Saúde.
O iCARE permite de uma forma estruturada e simples reunir informação clínica do doente no âmbito da intervenção pré-hospitalar.
Após a avaliação da vítima, a equipa de emergência médica reporta
o resumo clinico da vítima através do sistema iCARE, ou seja, regista a avaliação da vítima em termos de emergência médica pré-hospitalar.
Esta ferramenta permite não só compilar toda a informação registada no evento, mas também, existindo a identificação do utente
– através do cartão de utente do Serviço Nacional de Saúde –,
obter um histórico das ocorrências/intervenções pré-hospitalares
realizadas com o utente nos últimos seis meses. Esta informação
é partilhada com as unidades hospitalares através de um verbete
de socorro.
Ainda no ramo da telemedicina, as VMER e SIV enviam ECG – Eletrocardiograma para os CODU, de forma a ser interpretado pelo
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Médico, assim como o respetivo
acompanhamento, aconselhamento e encaminhamento médico. Esta informação também
pode ser partilhada com as unidades hospitalares.
Os restantes meios INEM realizam a transmissão de casos na
utilização do DAE (Desfibrilhador
Automático Externo) para a respetiva avaliação e validação.
Para suportar toda esta dinâmica e troca de informação entre os
vários sistemas e os meios de emergência médica, o INEM dispõe
de uma rede de comunicações de dados fixa e móvel assente numa
tecnologia VPN MPLS com serviços de QoS. Esta VPN interliga os
sites principais (Lisboa, Porto e Coimbra) com os restantes sites
do INEM, de forma a permitir comunicações unificadas no INEM.
O acesso à internet assenta num circuito dedicado com um débito
mínimo direto de 100 Mbps simétrico e sem contenção.
O “transporte” de doentes em situações de emergência está reservado ao INEM, bem como às entidades com as quais celebra acordos
com essa finalidade, nomeadamente, os Corpos de Bombeiros e a
Cruz Vermelha Portuguesa.
Os CODU têm assim, à sua disposição, um conjunto de meios de
emergência médica de atuação no terreno, com tripulação específica, que se destina ao transporte e estabilização de acidentados
ou vítimas de doença súbita.
Estes diferentes meios de emergência médica têm disponíveis diversos equipamentos de suporte, cada um deles com o objetivo
de garantir que o socorro é prestado da forma mais eficiente e
eficaz. Deste conjunto de equipamentos fazem parte rádios portáteis de comunicação com ligação à rede SIRESP (Sistema Integrado das Redes e Segurança de Portugal), telemóveis, monitores
desfibrilhadores, desfibrilhadores automáticos externos, PC’s com
touch screen, tablets 10.1” Win10, sistemas de posicionamento
global (GPS), etc.
Sempre que uma ocorrência é enviada a partir do CODU para um
dos meios, esta é rececionada no tablet existente no meio. Paralelamente, os dados da ocorrência são também enviados para o
telemóvel para garantir redundância da informação. Assumindo
que, mesmo assim, poderá acontecer algum imprevisto que impeça a receção deste evento por ambos os meios, o CODU tem
ainda a responsabilidade de confirmar com a tripulação, via rede
rádio SIRESP, a receção deste mesmo evento pelos dois equipamentos referidos.
O SIRESP é um sistema único baseado numa só infraestrutura de
telecomunicações de âmbito nacional, com fortes níveis de segurança, incluindo encriptação de voz e dados, sinalização e autenticação a partir das entidades dos utilizadores. Está assente na rede

Estudo de Caso Tema de Capa

Simulacro

TETRA (Terrestrial Trunked Radio), partilhada por todas as forças
de segurança e emergência, incluindo os meios do INEM.
Os dados da ocorrência enviados
pelo CODU para o meio de emergência são rececionados automaticamente com as cotas georreferenciadas da sua localização. À medida que o meio se dirige para
o local pode, caso seja necessário, receber atualizações da ocorrência em que se encontra, processo que é feito de forma automática sempre que haja uma atualização da ocorrência pelo serviço do
CODU. Uma vez no local, compete à equipa em primeira instância
“Socorrer” a vítima ou vítimas, podendo recorrer das tecnologias disponíveis para o efeito. Sempre que uma vítima é monitorizada, existe
a possibilidade de enviar o resultado dessa monitorização para o
CODU, por via da telemedicina, para que a equipa receba informações mais diferenciadas, caso necessário. Adicionalmente, poderá
ainda solicitar o apoio de outras equipas, utilizando para isso a rede
de rádio ou rede telemóvel.
Todos os processos inerentes à emergência médica pré-hospitalar
têm associadas uma plataforma de sistemas de informação e uma
rede de comunicações de dados e voz que se tornam de extrema
criticidade, sobretudo na integração entre os centros operacionais,
os sistemas de suporte à decisão de socorro, os meios de emergência médica e todos os técnicos de emergência, atores da operacionalidade do SIADEM e do qual a componente das Tecnologias
de Informação e Comunicação (TIC) faz parte, tendo um papel
preponderante na sua eficácia.
É através das TIC que, neste caso, os profissionais de emergência
médica dispõem de um conjunto de ferramentas eletrónicas no
suporte à prestação de cuidados de Saúde pré-hospitalar. As redes
de telecomunicações e os sistemas de informação do INEM são
soluções de software específicas, desenvolvidas à medida e com
os atributos de fiabilidade, disponibilidade, eficiência, confiança,
segurança e facilidade de manutenção. Destes sistemas depende
a vida de vítimas de acidente ou doença súbita que aguardam assistência dos serviços de emergência médica.
A infraestrutura dos sistemas de informação e de telecomunicações

do INEM está assente em três
data center’s localizados nos
sites principais, permitindo a
distribuição e a disponibilidade
dos sistemas críticos e os sistemas de backoffice com soluções ERP (Enterprise Resource
Planning) que incorporam BuSimulacro
siness Rules e Processos, utilizados pelos serviços centrais e as unidades de apoio e logística.
O parque de processamento é essencialmente constituído por servidores virtuais assente em tecnologia Microsoft e VMware.
O Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação, parte integrante da organização do INEM, tem por missão a operacionalização e controlo da área das TIC, garantindo um conjunto de serviços fundamentais, nomeadamente:
›	Prestação de serviços na área da informática, disponibilizando e
administrando o acesso a aplicações e serviços a cerca de 1.300
utilizadores, sendo que na sua maioria não se encontram nas
instalações do INEM;
›	Disponibilização de meios informáticos e de comunicações necessários às atividades dos CODU;
›	Resposta às diferentes solicitações e necessidades informáticas
e de comunicações aos mais de 450 meios de emergência médica, oferecendo um serviço diferenciado, adequando os recursos
à permanente evolução tecnológica;
›	Conceber, desenvolver, manter e coordenar todos os sistemas
de informação próprios ou em ligação com outros organismos
do Ministério da Saúde.

A equipa do Gabinete de Sistemas e Tecnologias de Informação,
multidisciplinar, é constituída por 15 profissionais das áreas de Informática, Telecomunicações e Eletricidade. Está sediada em Lisboa
e possui um polo técnico no Porto e outro em Coimbra. Pretendemos com esta descentralização, em cooperação com os parceiros tecnológicos, dar uma resposta mais próxima e rápida aos
nossos utilizadores. Somos, de montante a jusante, parte do processo do Sistema Integrado de Emergência Médica.
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Colégio Nacional de

Engenharia

Civil
João Manuel Catarino dos Santos › JC@CentralProjectos.pt

5.º Fórum Estratégico da PTPC
“Investimento Público Responsável e Inovador”
A Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção (PTPC) realizou o seu 5.º Fórum Estratégico “Investimento Público Responsável e Inovador”. A iniciativa, decorrida no passado dia 31 de março,
teve lugar no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em
Lisboa, e contou com a presença de mais de 120 participantes.
A sessão foi dedicada ao tema da Contratação Pública, atendendo
não só ao custo inicial, mas também ao custo do ciclo de vida dos
empreendimentos, aspetos ambientais, de inovação, económicos
e sociais.

A primeira parte do evento, após a apresentação da Comissão Executiva da PTPC sobre a atividade desenvolvida no último ano e
sobre a visão estratégica defendida, contou com a participação,
como oradora, da Professora Maria João Estorninho, da Faculdade
de Direito de Lisboa, que apresentou “A revisão do Código dos
Contrato Públicos no âmbito do processo de transposição das
novas diretivas europeias”.
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Na segunda parte teve lugar a mesa-redonda “Investimento Público
Responsável e Inovador”, moderada pelo Dr. Ricardo Batista, do
Jornal “Construir”, com o seguinte painel de convidados: Professor
Valadares Tavares, Instituto Superior Técnico; Dr. António Ramalho,
Infraestruturas de Portugal; Eng. Mário Barros, Mota-Engil; Eng.
Alexandre Portugal, COBA; Eng. Carlos Pina, LNEC; e Eng.ª Rita
Moura, Presidente da PTPC. Os oradores pronunciaram-se sobre
a dinâmica de cooperação criada pela PTPC e sobre a importância
do Código de Contratação Pública para o setor. Foi debatido como
a Contratação Pública pode e deve ser um instrumento fundamental
para uma economia de crescimento sustentável e bem-estar social
com base no fator “inovação”.
Como conclusões do debate, a PTPC entende serem da maior importância, para implementar uma legislação clara e adequada, socialmente e ambientalmente responsável:
›	Adoção de um Código mais simples e complementado por guias
de boas práticas;
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›	Avaliação multicritério e análise “custo-benefício”;
›	Restrição da regra do “preço-mínimo” e do preço anormalmente
baixo;
›	Generalização do uso das plataformas eletrónicas e simplificação
administrativa;
›	Contratação em função da avaliação de desempenho;
›	Adoção de procedimentos de contratação inovadores (p.e. Parceria para a Inovação);
›	Avaliação das propostas em duas fases independentes (modelo
de dois envelopes);
›	Acompanhamento dos investimentos por um gestor do empreendimento;
›	Divulgação das compras ecológicas.
Foi do entendimento geral que é imprescindível o investimento
público ser orientado para a conservação e regeneração, urbana e
das infraestruturas, e a necessidade de adotar procedimentos con-
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ducentes a uma Economia Verde; a PTPC é uma associação transversal e abrangente, pelo que constitui um interlocutor importante
para o desenvolvimento responsável e inovador na construção –
regeneração do património construído.
Algumas parcerias e projetos concretos foram sugeridos, mediante
a parceria entre a PTPC e a Infraestruturas de Portugal, designadamente o desenvolvimento de projeto piloto com base na tecnologia BIM – Building Information Modeling; a criação de um grupo
de trabalho na área da reabilitação/regeneração de infraestruturas,
à semelhança de outros já existentes, com vista à reflexão e implementação de iniciativas e projetos de investigação, desenvolvimento
e inovação, aproveitando as sinergias da cooperação entre empresas de construção e de projeto – grandes e PME, universidades,
LNEC e outras entidades públicas que constituem a rede PTPC.
A sessão foi encerrada com o visionamento do filme Mother Nature (disponível em www.conservation.org/nature-is-speaking/
Pages/Julia-Roberts-Is-Mother-Nature.aspx).
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Engenharia

Eletrotécnica
Jorge Marçal Liça › jorge.lica@ren.com

Visita Técnica ao Aproveitamento
Hidroelétrico de Venda Nova III
O Colégio Nacional de Engenharia Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros promoveu uma Visita Técnica às instalações do
Aproveitamento Hidroelétrico de Venda
Nova III, localizado no rio Rabagão. Este
projeto insere-se no reforço de potência do
Aproveitamento de Venda Nova. Este novo

reforço contempla a construção de um circuito hidráulico entre as albufeiras de Venda
Nova e de Salamonde e da instalação de
uma central subterrânea em caverna, equipada com dois grupos geradores reversíveis
com uma potência total de 756 MW que
serão alimentados pelo novo circuito hi-

dráulico, com capacidade para um caudal
de 200 m³/s. Pela primeira vez, em Portugal,
serão instalados grupos geradores-motores
do tipo assíncrono, duplamente alimentados,
integralmente controlados por dispositivos
conversores de eletrónica de potência.
A nova Central Hidroelétrica de Venda Nova
III corresponde a um investimento de cerca
de 350 milhões de euros e deverá ligar-se
à rede no final de 2016.
A Visita decorreu no dia 27 de abril, com
concentração dos participantes no Porto/
Campanhã, seguindo-se a deslocação em
autocarro até ao Aproveitamento. Salienta-se a muito simpática e sempre disponível
colaboração das equipas da EDP Produção,
que enquadraram a Visita e permitiram um
cuidado esclarecimento de todas as questões técnicas que foram ocorrendo durante
o percurso.
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Engenharia

Mecânica
GONÇALO PERESTRELO › gfperestrelo@gmail.com

EPNM 2016 – XIII International Symposium on Explosive Production
of New Materials, Science, Technology, Business and Innovations
Vai realizar-se na Universidade de
Coimbra, entre os dias 20 e 24 de
junho, no auditório da Reitoria, o
EPNM 2016 – XIII International Symposium on Explosive Production of
New Materials, Science, Technology,
Business and Innovations. Trata-se de
uma reunião científica cuja origem
remonta à década de setenta e que desde 2006 se passou a realizar de dois em dois anos. O EPNM congrega, entre investigadores
universitários ou de laboratórios oficiais e representantes de empresas, cerca de 100 participantes de mais de 12 nacionalidades.
Pretende ser um fórum para a apresentação e discussão dos mais
recentes avanços científicos, inovações tecnológicas e aplicações
industriais, relacionados com a utilização de explosivos e ondas de
choque para o processamento e síntese de materiais. Especificamente, serão abordados temas como: soldadura, compactação e

síntese de materiais com recurso a
explosivos, modelação numérica dos
fenómenos de soldadura e compactação por explosivo, caracterização
experimental dos processos de soldadura e compactação, caracterização dos materiais soldados com
recurso a explosivo e implementação
industrial do uso de explosivos para processamento e produção de
materiais.
A organização da edição de 2016 do EPNM é da responsabilidade
da Universidade de Coimbra, através do Centro de Investigação
ADAI/LAETA, e do Institute of Structural Macrokinetics and Materials
Science, da Academia de Ciências da Rússia.
Mais informações disponíveis em www.ism.ac.ru/events/EPNM2016
ou através do e-mail epnm2016_org@adai.pt

Colégio Nacional de Engenharia MECÂNICA

2016 ASHRAE Annual Conference

A Conferência Anual da ASHRAE decorrerá entre os dias 25 e 29 de
junho, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos da América. A iniciativa pretende abordar e evidenciar temas relacionados com o
aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração e, em particular, ao nível das tendências e tecnologias atuais na indústria,
bases de Engenharia, sistemas avançados, desenvolvimento profissional e sistemas residenciais, bem como enfatizar a elevada eficiência energética e métodos de projeto, incluindo os avanços recentes em equipamentos e sistemas alternativos de energia e em
novas estratégias de projeto para alcançar o Net Zero Buildings.
De entre os diferentes temas da Conferência, destacam-se os seguintes: Sistemas e equipamentos AVAC&R; Fundamentos e apli-
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cações AVAC&R; Avanços em sistemas de refrigeração e refrigerantes alternativos; Smart Building Systems, diagnóstico e monitorização remota; Ambiente interior: saúde, conforto, produtividade;
Sistemas de Energias Renováveis e Net Zero Buildings.
Mais informações disponíveis em www.ashrae.org/membership--conferences/
conferences/2016-ashrae-annual-conference
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Engenharia

Geológica e de Minas
Teresa Burguete › teresa.burguete@gmail.com

MINATURA 2020
O projeto MINATURA 2020 foi lançado em
2015 tendo por objetivo criar um instrumento
de salvaguarda dos recursos minerais através
do desenvolvimento do conceito e metodologia para a definição e proteção de “Depósitos Minerais de Importância Pública”, de
forma a assegurar a sua melhor utilização,
acesso e aproveitamento no futuro. Este projeto, formalmente aprovado no âmbito do

H2020, no tópico SC5-13a-2014 – Mineral
Deposits of Public Importance, conta com
24 parceiros, entre os quais a Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa, representada pelo Professor António Mateus.
No âmbito do MINATURA 2020 foi constituído um grupo designado Portuguese Coun
cil of Stakeholders, cujo coordenador é o
Laboratório Nacional de Energia e Geologia,
com o propósito de ser um fórum de discussão e de abordagem dos grandes desa-

fios da atualidade em matéria de Recursos
Minerais, reunindo os intervenientes dos setores público e privado, de toda a cadeia de
valor. O Colégio de Engenharia Geológica
e de Minas foi convidado a integrar este
grupo, em representação da Ordem dos Engenheiros, tendo já participado na primeira
reunião, decorrida em janeiro último, onde
se discutiu o interesse, a forma e as implicações da futura definição de “Depósito Mineral de Importância Pública”.

Colégio Nacional de Engenharia GEOLÓGICA E DE MINAS

Iniciativa Europeia Matérias-Primas

A indústria na Europa apresenta uma dependência externa crescente relativamente a minerais metálicos e industriais, aumentando
o risco político para a economia europeia. Em 2008, a Comissão
Europeia (CE) publicou a “Iniciativa Matérias-Primas” para atender
às necessidades críticas com vista a assegurar o crescimento e o
emprego na Europa. Desde então têm vindo a ser desenvolvidas
ações na procura de solução. Nesse âmbito, teve lugar, no dia 11
de abril, no Laboratório Nacional de Energia e Geologia, uma mesa-redonda relativa ao plano de implementação estratégica da Parceria da Iniciativa Europeia para as Matérias-Primas. A sessão de
abertura contou com as presenças de Lucie Studnicná, Presidente
dos membros da EESC que fazem parte do CCMI, e Flor Diaz Pulido, representante da CE para o Mercado Internacional, Indústria,
Empreendedorismo e PME, Grupo das Matérias Primas, Metais, Minerais e Indústrias que exploram recursos florestais.
Em representação da indústria portuguesa e das entidades reguladoras e licenciadoras e empresariais, participaram Cristina Lourenço
(DGEG), Teresa Ponce Leão (LNEG), Fátima Nunes e Francelina Pinto
(ANIET), Daniel Rebelo e Luís Martins (ASSIMAGRA). Lamentavelmente,
e contrariamente ao previsto, não compareceram os representantes
dos Ministérios da Energia, da Economia e do Ambiente, nem os representantes das diversas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve).
Os assuntos abordados estiveram subordinados aos temas “De que
forma é que um setor mineiro sustentável pode contribuir para a
economia portuguesa e para o crescimento industrial?” e “O que é

necessário fazer-se do ponto de vista político português e europeu
para promover o aumento da reindustrialização em Portugal e na
Europa?”. Neste âmbito foram referidos alguns dos fatores económicos que comprometem a sustentabilidade do setor mineiro, nomeadamente o valor elevado dos impostos e a instabilidade da
política fiscal, bem como os custos energéticos. No vetor social, o
setor tem uma boa integração, quer na criação de postos de trabalho diretos e indiretos, quer no relacionamento com a comunidade. Outros obstáculos ao investimento no setor mineiro em Portugal são os relacionados com a disponibilidade do conhecimento
geológico do País, o procedimento administrativo pesado, moroso
e com falta de diálogo entre entidades reguladoras e licenciadoras,
e a ausência de políticas que suportem a indústria mineira. Acresce
a estes fatores o que não se consegue controlar, sendo exemplo
disso as flutuações do mercado. A representante da CE reforçou a
falta de informação relativamente ao conhecimento do território e
que é necessário recolher, compilar e disponibilizar essa informação.
Há necessidade de harmonizar o que se faz nos países da Europa,
porém, apesar de a CE poder promover o encontro e diálogo não
pode substituir-se-lhes nesta matéria. Esta representante, perante
a questão da iniquidade entre países, gerada pela aplicação direta
de diretivas europeias sem diferenciar a condição económica dos
mesmos, retorquiu que embora a CE esteja a rever este tipo de
questões, o objetivo é pensar num todo e não de forma individual.
Dumitru Fornea (EESC) encerrou a sessão referindo que o contexto
económico é complicado para a indústria mundial e não só para a
europeia. É fundamental mudar a forma de pensar. A tecnologia é
algo já dominado, o que hoje importa é a “inteligência social”, onde
ainda temos muitas falhas. É necessário educar o público, os trabalhadores, a Administração Pública e todos aqueles que não compreendem o setor mineiro e contudo estão em posições de tomada
de decisão. A cultura da disponibilidade de informação geológica
está consolidada na Suécia e no Reino Unido mas é primária noutros
países da Europa. Torna-se prioritária uma reflexão profunda sobre a
forma como fazemos as coisas. Há anos que se repetem opiniões e
discussões mas essa via não está a resultar. É imperativo mudar!
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PIMBIS – Portugal International Mining Business & Investment Summit
Realizou-se em Lisboa, entre os dias 12 e
14 de abril, o primeiro grande evento internacional no domínio dos recursos geológicos, denominado PIMBIS – Portugal International Mining Business & Investment
Summit and Exhibition, iniciativa da Direção-geral de Energia e Geologia (DGEG), entidade tutelada pelo Ministério da Economia.
A sessão de abertura contou com a presença do Ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, e do Secretário de Estado
da Energia, Jorge Seguro Sanches, os quais
saudaram vivamente o evento.

No seu discurso de abertura, Manuel Caldeira Cabral referiu-se à indústria mineira
como podendo vir a tornar-se um pilar da
economia portuguesa, tendo reconhecido
ter raízes ligadas ao setor mineiro.
O evento contou com a presença de cerca
de 300 participantes e constituiu uma oportunidade para a partilha de experiências e
conhecimento entre entidades e organismos
públicos nacionais, bem como de outros
países com tradição mineira, e ainda de empresas, universidades, associações da indústria, e demais stakeholders com relevância
para o setor dos recursos geológicos.

Com enfoque na Geopolítica no Setor dos
Recursos Geológicos, o primeiro painel acolheu intervenções que abordaram questões
desde o papel da DGEG na atração de investimento e acesso às atividades de prospeção e pesquisa e de exploração de recursos geológicos, passando pelo enquadramento regulamentar, o potencial geológico nacional, a estratégia europeia para
as matérias-primas, até à negociação dos
contratos, royalties e fatores decisivos na
atração do investimento.
Já o painel 2, dedicado aos Recursos Minerais, abordou temas como depósitos minerais metálicos e não-metálicos, o potencial
geológico e mineiro e as suas áreas-chave
(a Faixa Piritosa Ibérica, as zonas de ouro,
tungsténio e estanho e as regiões de rocha
ornamental), responsabilidade social corporativa, reabilitação ambiental e desenvolvimento mineiro sustentável.

Os Fatores de Decisão para Atrair e Manter
o Investimento Mineiro estiveram em foco
no painel 3, com apresentações, entre outras, relacionadas com a Plataforma Europeia de Investimento Mineiro, a Parceria
Portuguesa para os Recursos Minerais, as
implicações da Economia Circular no setor
mineiro, constrangimentos do uso do solo,
exploração de pedreiras, exploração de recursos minerais marinhos e implementação
do desenvolvimento sustentável no setor
mineiro.
O painel 4 deu espaço aos Recursos Hidrogeológicos e Geotermais, com intervenções

sobre o panorama geral dos mesmos, as
termas, as águas minerais e as águas de
nascente. A nível internacional, contemplou
apresentações da Indonésia sobre o desenvolvimento e o potencial de energia geotermal e a hidrogeologia.
A terminar, o painel 5 foi preenchido por intervenções sobre as oportunidades do setor
mineiro na Turquia, Cuba, Alemanha, Namíbia e Argélia.

A sessão de encerramento contou com a
participação do Secretário de Estado da
Energia, Jorge Seguro Sanches, que, referindo-se à indústria extrativa como um setor
de grande dinâmica, expressou que este
setor não tem sido devidamente acompanhado pelas políticas públicas. O Governo
irá apostar na estabilidade política, na confiança nos agentes e trabalhar de forma articulada com os serviços do setor (DGEG,
LNEG e EDM), estando já em curso a criação
e regulamentação de um fundo de apoio
ao setor mineiro. Desta forma, pretendem-se proporcionar as melhores condições
aos serviços da Administração Pública, de
forma a ajudá-los na dinamização do setor.
Foi ainda aceite o repto, lançado pelo Raw
Materials University Day, de ter um dia nas
escolas dedicado ao setor mineiro.
O último dia do evento foi ocupado com
visitas à Mina de Neves Corvo, pedreira da
Secil no Outão, termas de São Pedro do Sul
e engarrafamento de água mineral em Penacova.
Mais informações disponíveis em
www.pimbis.com
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Raw Materials University Day
Integrado no programa do PIMBIS – Portugal International Mining
Business & Investment Summit, e em paralelo com os painéis 4 e 5
ali decorridos, teve lugar a 9.ª edição do RMUD – Raw Materials
University Day, que consiste numa campanha de comunicação da
Comissão Europeia (CE) desenvolvida no quadro da Parceria Europeia de Inovação (PEI) para as Matérias-Primas (uma iniciativa Europa 2020). Um dos objetivos principais desta iniciativa é o de informar sobre as possibilidades de estudo e de carreira no setor das
matérias-primas (neste caso, minerais não energéticas), atraindo os
jovens para esta área profissional. Apesar de na Europa existirem
muitas universidades com longa tradição e excelentes programas
no setor das matérias-primas, a necessidade de profissionais experientes e qualificados ainda se manifesta acentuada. A CE, com esta
iniciativa, não só revela a aposta na qualificação e emprego na área
das matérias-primas com vista ao aumento da competitividade setorial e crescimento sustentável, como, ao mesmo tempo, pretende
evidenciar o enorme potencial das matérias-primas europeias.
Na sua 9.ª edição, o RMUD Lisboa seguiu-se aos eventos já realizados em Itália, Alemanha, Espanha, Grécia, novamente em Itália,
Roménia, Eslováquia e Finlândia. No entanto, esta edição teve a
novidade de não ter sido organizada por uma universidade, mas
pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), que convidou as
escolas do Ensino Superior portuguesas com oferta educativa nesta
área a marcarem presença no evento. A recetividade foi muito positiva, com a participação de perto de 160 jovens estudantes, provenientes de oito escolas de Ensino Superior com programas de
formação a nível de licenciatura, mestrado e doutoramento na área
das matérias-primas minerais: Universidade do Porto (FCUP e FEUP),
Instituto Politécnico do Porto (ISEP), Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra (FCT), Universidade de Lisboa (IST e FCUL)
e Universidade Nova de Lisboa (FCT).
Aberta a sessão pela Dr.ª Cristina Lourenço, Subdiretora-geral da

DGEG, cada instituição teve oportunidade de apresentar a formação
ministrada nesta área, revelando a
diversidade de perfis e de programas
de ensino existentes no País. Por
outro lado, na perspetiva de mostrar
e discutir os últimos desenvolvimentos da investigação científica
realizada nesta área do conhecimento, foram apresentadas pelos
estudantes nove comunicações orais
e 22 apresentações em painel. As sessões de apresentação das comunicações orais foram moderadas pela DGEG (Dr.ª Fernanda Oliveira), ANIET (Dr.ª Fátima Nunes) e associações profissionais: Ordem
dos Engenheiros (Eng. Paulo Sá Caetano, membro do Conselho de
Admissão e Qualificação em representação do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas) e Federação Europeia de Geólogos
(Doutor Romeu Vieira).
No encerramento da sessão, o Secretário de Estado da Energia, Jorge
Seguro Sanches, realçou a importância da participação dos estudantes em iniciativas deste género e acolheu a sugestão de organizar
regularmente eventos com as características e formato do RMUD
de modo a promover a formação e a troca de experiências entre as
várias escolas e estudantes envolvidos numa área de ensino e setor
profissional com especial relevância para a economia nacional.
No âmbito deste evento, a Ordem dos Engenheiros foi convidada
a estar presente no espaço de exposição, afirmando a sua presença
junto dos jovens futuros engenheiros, na divulgação de informação
sobre a Associação Profissional que os representa.
Para mais informação sobre os temas apresentados, consulte o site
www.pimbis.com
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EGC 2016 – European Geothermal Congress
O European Geothermal Congress, realizado a cada três anos e reconhecido como o maior evento europeu da especialidade, terá lugar entre 19 e 24 de setembro deste ano, em Estrasburgo, França. É um Congresso, composto por vários eventos,
que procura a diversidade inerente e o despertar do interesse de todos os profissionais relacionados com este setor.
Mais informações disponíveis em http://europeangeothermalcongress.eu
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WMC 2016 – 24th World Mining Congress
O World Mining Congress tem lugar no Rio
de Janeiro, Brasil, entre os dias 18 e 21 de
outubro de 2016. É um evento do setor mineiro, de nível mundial, que se realiza a cada
três anos. Tem por objetivo promover e
apoiar, técnica e cientificamente, a cooperação para o progresso nacional e interna-

cional na indústria mineira e o desenvolvimento de recursos minerais naturais. Além
disso, procura estabelecer uma rede de partilha de informações relacionadas com as
áreas científica, tecnológica, económica, de
saúde e segurança, associadas às explorações mineiras e à proteção ambiental.

Mais informações disponíveis em
www.wmc2016.org.br
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IC3G – International Conference on Geo-Mechanics,
Geo-Energy and Geo-Resources
O IC3G é uma Conferência Internacional
que reúne áreas da indústria extrativa como
a Geomecânica, os Georrecursos e a Geoenergia. Este evento está subordinado ao
tema “Desafiar os limites com o conhecimento”, com discussão sobre os avanços
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dos processos físicos em solos subsuperficiais, com vista a melhorar a extração mineral e geotérmica e a minimização de
emissões de gases com efeito de estufa.
Decorre em Melbourne, na Austrália, a 28 e
29 de setembro próximo.

Mais informações disponíveis em www.ic3g.com

• Almoços-convívio de Engenharia Geológica e de Minas  »  ver secção Regiões  » SUL
• Seminário discute mineração de aterros  »  ver secção Regiões  » SUL
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Última aula do Professor Clemente Pedro Nunes
Ao fim de quase 46 anos de docência no Instituto Superior Técnico, o Professor Eng. Clemente Pedro Nunes, Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros, proferiu, no passado
dia 19 de fevereiro, a sua última aula, subordinada ao tema “As Indústrias Químicas em Portugal – O Passado e o Presente, Rumo ao Futuro” – ver secção Análise desta “INGENIUM”,
tendo apresentado uma perspetiva do desenvolvimento da Indústria Química no nosso País
e seu enquadramento na União Europeia e na economia mundial.
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Prémio Wurtz 2015
em Ciências Ambientais

Checklist para verificação
das Fichas de Dados de Segurança

O Professor João Gomes, Membro Sénior
da Ordem dos Engenheiros e Vogal do Colégio Nacional de Engenharia Química e
Biológica, Professor no Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa e Investigador do
CERENA/IST, foi galardoado com o Wurtz
Research Award 2015 em Ciências Ambientais, pelo instituto internacional IASR. Charles
Charles Adolphe Wurtz
Adolphe Wurtz (1817/84) foi um Professor
e Químico francês, célebre pela defesa da Teoria Atómica e por
importantes descobertas no campo da Química Orgânica.

A ECHA disponibilizou recentemente no seu site uma “checklist” para
verificação das Fichas de Dados de Segurança (FDS) e uma folha excel
para compilação/tratamento dos resultados associados, elaborada
com a cooperação do Fórum do Controlo de Cumprimento. Esta
ferramenta foi inicialmente desenvolvida com o objetivo de apoiar
as atividades inspetivas; no entanto, poderá também ser útil às empresas para a melhoria da qualidade das suas FDS e da comunicação
ao longo da cadeia de abastecimento. Encontra-se disponível nas
diferentes línguas dos Estados-membros, nomeadamente Português.
Mais informações disponíveis em http://echa.europa.eu

Colégio Nacional de Engenharia QUÍMICA E BIOLÓGICA

Solvay investe em Portugal
A Solvay espera investir mais três milhões de euros em 2016, em
dois centros de trabalho, em Portugal. O grupo químico vai conti80 • INGeNIUM Março/Abril 2016

nuar a apostar no mercado português e a investir nas unidades de
água oxigenada e clorato de sódio da fábrica de Santa Iria de Azóia,
prevendo faturar 20 milhões de euros durante o presente ano.
Fonte: www.portugalglobal.pt
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BASF quer reforçar crescimento em Portugal
A BASF quer continuar a crescer no mercado
português, onde fatura atualmente cerca de
250 milhões de euros e conta com uma
gama de seis mil produtos comercializados.
A aposta irá centrar-se nas indústrias nacionais com maior potencial de crescimento,
nomeadamente a automóvel, a química e a
agricultura. Portugal serve também de plataforma de apoio às operações da BASF em
Angola.
O compromisso com o mercado nacional
passa pelo reforço da comercialização e
pelo estabelecimento de parcerias com os
clientes, como é o caso da fábrica da AutoEuropa, onde a BASF tem uma equipa que
dá assistência à pintura dos veículos.
Outro ponto forte da presença da BASF em
Portugal passa pela produção de plásticos
destinados aos veículos, bem como nos

químicos para pneus e nos líquidos usados
nos carros (travões, radiadores e sistemas
de refrigeração).
Outro dos negócios de referência desta
multinacional é o setor da construção (isolamento, revestimentos e tintas), seguido
do agroquímico, com destaque para os fungicidas e inseticidas.
Para o Diretor-geral da BASF Portuguesa,
Gunther Sthamer, o mercado português é
um mercado maduro e com uma constância
de negócio. O gestor afasta do horizonte
mais próximo qualquer investimento industrial no País, dado que não existe em Portugal
uma indústria específica que justifique a montagem de uma fábrica e também pelo facto
de existir um excesso de capacidade de produção do setor químico a nível mundial.
Com um volume de vendas na ordem dos

74 mil milhões de euros, registado em 2014,
a multinacional alemã viu a sua performance
para o corrente ano situar-se abaixo das
previsões. Em causa está o abrandamento
da economia mundial, com destaque para
os mercados emergentes.
Fonte: www.portugalglobal.pt
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Medicamento ligado ao Nobel da Medicina
é quase todo feito na Hovione
O medicamento contra os parasitas que em
2015 deu o Nobel da Medicina a dois investigadores é, quase na totalidade, fabricado
em Portugal e distribuído para todo o Mundo.

Os investigadores William Campbell, norte-americano, e Satoshi Omura, japonês, recebem a distinção pelas descobertas relacionadas com uma nova terapia para com-

bater infeções provocadas por parasitas,
com o medicamento Ivermectina. A Hovione
fabrica o princípio ativo para uma multinacional farmacêutica (Merck), que depois o
transforma em compridos e os distribui gratuitamente para o Mundo, especialmente a
África subsaariana.
Fonte: www.portugalglobal.pt

Colégio Nacional de Engenharia QUÍMICA E BIOLÓGICA

Universidade de Aveiro ao lado da Indústria Química
Há já dez anos que a Universidade de Aveiro aderiu ao desafio proposto pelas empresas do Complexo Químico de Estarreja que introduziram a “Atuação Responsável”, compromisso mundial voluntário da Indústria Química, onde as empresas se comprometem a
uma melhoria contínua das práticas ambientais, de saúde e segurança. Relembra-se que o Painel Consultivo Comunitário do Programa de Atuação Responsável (PACOPAR), que reúne as empresas
do Complexo Químico de Estarreja, foi considerado o melhor
exemplo europeu de Atuação Responsável, entre 25 candidaturas
de nove países europeus, com a atribuição do Prémio Europeu de
Atuação Responsável, pelo Conselho Europeu de Indústria Química
(CEFIC), em 2005.
Desde a constituição do PACOPAR, a imagem de Estarreja e do seu
complexo industrial junto da população local mudou radicalmente.
Estarreja é hoje um município orgulhoso das suas potencialidades
naturais e onde a população acompanha a adoção das práticas de
segurança mais avançadas na Indústria Química.

A Universidade de Aveiro tem dado apoio técnico-científico à parceria. Tem sido uma relação de dois sentidos: a Universidade presta
consultoria científica e tenológica, identifica temas para estudos e
obtém condições para a realização de estágios de final de curso.
As empresas, através do seu pessoal técnico, partilham a suas experiências com os alunos da Universidade, contribuindo assim para
a sua melhor formação.
Exemplo recente da colaboração é “O Projeto Inspirar”, realizado pela
Universidade de Aveiro e por investigadores da Universidade Nova de
Lisboa. Envolvendo cerca de 400 indivíduos do concelho de Estarreja, procurou-se determinar eventuais problemas de saúde potencialmente causados por poluentes atmosféricos. Contando com a
colaboração do PACOPAR, este estudo mostrou que existia um “receio infundado” da influência do Complexo Químico em problemas
respiratórios da população residente ou trabalhadora em Estarreja.
Fonte: http://uaonline.ua.pt
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Eurodeputado visita Laboratório de Tecnologia Química do ISEL
O Instituto Superior de Engenharia de Lisboa
(ISEL) recebeu, no dia 9 de janeiro passado,
uma visita do Eurodeputado ao Parlamento
Europeu, José Manuel Fernandes, no sentido de este se inteirar dos resultados obtidos no âmbito do Projeto SYM – Eletrofuel:
produção de gás de síntese por eletrólise
de água usando elétrodos de grafite, desenvolvido no Laboratório de Tecnologia
Química do ISEL. O Eurodeputado foi relator
do Plano Juncker e do Orçamento da União
Europeia para 2016, tendo ficado particularmente interessado nas possibilidades de

jeto SYM foi apoiado pelo QREN/COMPETE
e desenvolvido por um consórcio que integra o ISEL, tendo sido liderado pela empresa GSYF.

aplicação da tecnologia desenvolvida, que
integra um eletrolisador de 1 MW, capaz de
gerar gás de síntese que é, depois, convertido a metano num reator catalítico. O pro-
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PRoSolos – APEQ envia formulários à APA
No âmbito da primeira fase do exercício/
projeto PRoSolos, a Associação Portuguesa
das Empresas Químicas (APEQ) enviou re-

centemente à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) um conjunto de formulários/
exercícios de algumas das empresas químicas

suas associadas, preservando o respetivo
anonimato. Este exercício integra um projeto-piloto no âmbito da aferição prática do
formulário APA sobre “Avaliação Preliminar
do Risco de Contaminação do Solo”.
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ADP Fertilizantes garante Gestão Responsável dos Produtos
Em finais de 2003, a Fertilizers Europe, associação dos maiores fabricantes europeus
de adubos, iniciou um programa designado
por Product Stwerardship, “Gestão Responsável dos Produtos”.
Mantendo um permanente compromisso
com a Atuação Responsável, a ADP Fertilizantes aderiu a este programa. Assim, os
Sistemas de Gestão estão implementados
em toda a gama de produtos fabricados
pela ADP ao longo de todo o ciclo de vida
desses produtos, incluindo todos os processos que as empresas podem controlar
ou influenciar. Os Sistemas de Gestão
aplicam-se também às matérias-primas, aos
produtos intermédios e a todos os produtos

distribuídos e comercializados pela empresa,
de modo a assegurar que todos os produtos
são fabricados, manuseados, armazenados,
distribuídos e utilizados de forma segura no
que respeita à qualidade, ambiente e segurança ambiental. A Gestão Responsável dos
Produtos incorpora, para além de um conjunto de normas, a Atuação Responsável, a
larga experiência e a investigação contínua
levada a cabo pelos grandes produtores europeus associados da Fertilizers Europe. Este
programa compromete as empresas subscritoras a:
›	Fabricar e comercializar produtos seguros;
›	
Operar nas unidades fabris de acordo
com as melhores práticas industriais;

›	Controlar rigorosamente a armazenagem
e distribuição dos fertilizantes;
›	Trabalhar com todos os intervenientes da
cadeia de distribuição no sentido de garantir que a fabricação, distribuição e utilização dos fertilizantes são efetuadas de
forma eficiente, segura, minimizando os
efeitos adversos no ambiente;
›	
Partilhar com a sociedade os conhecimentos referentes a fertilizantes, em matéria de saúde, segurança e ambiente;
›	
Contribuir para o desenvolvimento da regulamentação sobre adubos com base no
conhecimento científico e nas avaliações
de riscos.
Fonte: www.adp-fertilizantes.pt
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CEFIC – Guias de Orientação e ferramentas práticas
O CEFIC tem vindo a desenvolver um conjunto de guias orientadores e práticos, que estão disponíveis gratuitamente para toda a
indústria e que se destinam a apoiar as empresas na implementação
do REACH, bem como para reforçar a sua harmonização. Uma
abordagem interpretativa harmonizada e a correta utilização de um
conjunto de “ferramentas padrão” são para o CEFIC a chave prin82 • INGeNIUM Março/Abril 2016

cipal para uma implementação bem-sucedida e eficiente dos requisitos do Regulamento REACH.
Em janeiro de 2016, o CEFIC disponibilizou mais duas úteis e práticas ferramentas para a prossecução desse objetivo:
› Checklist SDS – Esta lista de verificação pretende ser uma ajuda fundamental para melhorar a qualidade das fichas de segu-
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rança (SDS). Destina-se a verificar de modo rápido e acessível se
um conjunto de importantes elementos relevantes da SDS estão
considerados durante a sua compilação. Não abrange os detalhes completos do Anexo II do Regulamento REACH. Recomenda-se que, para uma orientação mais detalhada, se consulte a
orientação ECHA para as SDS;
›	Quadro resumo das Atividades/Apoio de várias Associações Europeias – É um documento com detalhes disponíveis atuais, pre-
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parado pelas diferentes associações comerciais que apoiem as
atividades de preparação dos Cenários de Exposição (EC). Esta
tabela mostra uma visão geral das principais associações europeias do setor que estão a desenvolver informações destinadas
aos produtores e importadores, necessárias para a preparação
do Relatório de Segurança Química.
Fonte: www.cefic.org

• Visita Técnica à Hovione  »  ver secção Regiões  » SUL
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The Tall Ship Races 2016

Lisboa recebe a regata de grandes veleiros “The Tall Ship Races
2016” entre os dias 22 e 25 de julho próximo. A Ordem dos Engenheiros associa-se a este mega evento e, em colaboração com a

Aporvela – Associação Portuguesa de Treino de Velas, organizará
uma Visita Técnica ao navio “MIR” (http://en.tall-shipmir.ru).
Esta edição marca a celebração do 60.º aniversário da “The Tall
Ships Races”, realizada pela primeira vez entre Torbay (Reino Unido)
e Lisboa em 1956, com o intuito de manter vivas as tradições dos
grandes navios de vela.
Devido ao grande sucesso do evento de 1956, as regatas têm lugar
anualmente em diversas rotas entre países europeus, proporcionando aventuras desafiantes e promovendo o espírito de equipa,
autoconhecimento e os intercâmbios culturais a bordo dos grandes
veleiros, a jovens a partir dos 15 anos.
Mais informações disponíveis em http://tallshipslisboa.com
e em www.aporvela.pt

Colégio Nacional de Engenharia NAVAL

Conversão da propulsão de navios para metanol
Apesar da baixa de preços dos combustíveis
marítimos, consequência da baixa de preço
do petróleo, continua a ser bastante provável
uma alta dos preços a médio prazo, situação
que se pensa irá levar a uma diversificação
dos combustíveis utilizados na propulsão
de navios. Os biocombustíveis, o gás natural
e o metanol irão certamente tornar-se mais
comuns, em larga medida como resposta
a regulamentação internacional mais exigente
a nível de emissões de gases nocivos para
o ambiente.
Encontram-se já em operação a nível mundial
alguns navios com propulsão assegurada
pelo gás natural, quer construídos de raiz
para esse combustível, quer convertidos a
partir de navios equipados com motores

diesel, conforme noticiámos em janeiro/
fevereiro de 2015. Menos desenvolvida está
a utilização do metanol como combustível,
mas em finais de 2015 chegou ao seu termo
a primeira conversão de motores diesel
marítimos para funcionamento com metanol.

O ferry “Stena Germanica”, com cerca de
240 m de comprimento, atualmente em
operação entre as cidades de Gotemburgo
e Kiel, completou a modificação dos seus
quatro motores de propulsão para funcionamento
a metanol.
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O metanol, CH3OH, também designado por
álcool metílico, é um combustível obtido
essencialmente do gás natural e do carvão,
mas que também pode ser obtido da biomassa,
da reciclagem do CO2 e da fotossíntese
artificial. Trata-se de um combustível líquido
que não requer tanques pressurizados ou
refrigerados, biodegradável e miscível com a
água. Contudo, é tóxico, corrosivo, arde sem
chama visível, tem baixo ponto de inflamação,
maior gama de explosividade (7% a 35%) e
pode originar formaldeídos nos gases de
escape. Adicionalmente, requer aproximadamente
o dobro do volume de armazenamento para
o mesmo conteúdo energético do combustível

diesel normal. A grande vantagem consiste
na redução drástica de emissões: cerca de
99% para o SOx, 60% para o NOx, 25% para
o CO2 e 95% para as partículas.
A conversão do ferry “Stena Germanica”
consistiu na modificação dos motores para
funcionamento a metanol, com fuel convencional
como combustível piloto. Para tal foi necessário,
entre outras intervenções, mudar as cabeças
dos cilindros, os injetores de combustível,
instalar um sistema common rail e proceder
à atualização do sistema de controlo e auto
mação do motor. O sistema de fornecimento
de metanol levou à instalação de uma bomba
e encanamentos de alta pressão de dupla
parede e sistema de gás inerte.
O metanol, dado não necessitar de refrigeração
ou pressão para transporte em fase líquida,
possui a vantagem de poder ser armazenado
em tanques estruturais do navio, ainda que
estes devam ser dotados de esquemas de
pintura especiais e que seja necessário instalar
espaços vazios à sua volta. No caso do ferry
“Stena Germanica”, alguns tanques de lastro
do duplo-fundo foram convertidos em
tanques de metanol. Apesar da extensão da
conversão ser significativa, o armador afirma

que a conversão para gás natural seria ainda
mais complexa e custosa. Crê-se que uma
conversão para gás natural orça em cerca
de 1.000 euros/kW enquanto esta conversão
para metanol terá custado cerca de 350
euros/kW. A conversão do navio e do primeiro
motor levou 45 dias a completar. A conversão
dos restantes motores foi realizada com o
navio a navegar e após comprovação do
correto desempenho da primeira unidade
convertida.
Antes do início da conversão, foram realizados
testes em fábrica com um motor, na presença
da sociedade classificadora. Esta realizou
também diversos estudos preliminares (HAZID
e HAZOP) de modo a comprovar níveis de
segurança equivalentes aos existentes em
navios de propulsão convencional, dada a
incipiência das regras e regulamentos que
cobrem este tipo de combustível de propulsão.
No caso da LR, esta sociedade utiliza as
regras (ainda provisórias) Provisional Rules
for the Classification of Methanol Fuelled
Ships. A DNV-GL possui regras semelhantes,
integradas nas suas regras de classificação,
sob o título Low Flashpoint Liquid Fuelled
Engines – LFL Fuelled.
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Registo Internacional de Navios da Madeira continua a crescer
O Registo Internacional de Navios da Madeira
(MAR) continua a crescer a ritmo acelerado,
tanto em número de navios registados, como
em arqueação total dos navios. Os números
de junho de 2015 indicam um crescimento
da frota registada de quase 4 milhões de
toneladas de arqueação em relação a junho
de 2013, totalizando-se agora 6,5 milhões
de toneladas correspondentes a 377 navios.
Em 2014, o MAR tornara-se já o quarto maior
registo internacional da União Europeia em
termos de número de navios, sendo o de
Malta o maior, com 57,9 milhões de toneladas de arqueação e mais de 2.500 navios
registados.
Por outro lado, a idade média dos navios
registados no MAR tem vindo a reduzir-se
progressivamente, estando atualmente em
12 anos. Cerca de dois anos antes era de
15,5 anos. Este número é importante pois
indica uma frota mais jovem, logo, navios
menos suscetíveis de registar deficiências e
detenções no âmbito do controlo de estado
de porto (Port State Control), fator impor84 • INGeNIUM Março/Abril 2016

tante para tornar a bandeira portuguesa uma
referência a nível europeu e mundial.
O MAR, como segundo registo nacional,
reveste-se de grande importância, não só
pela projeção que oferece à bandeira nacional (o número de navios no registo convencional é diminuto), como pelas receitas
geradas, mas também pelas possibilidades
que oferece no âmbito das empresas de
gestão de navios e de tripulações. Neste último aspeto, os navios registados no MAR

proporcionam significativas possibilidades
de emprego para os oficiais e marinheiros
portugueses.
Muito do crescimento conseguido nos últimos anos deve-se à parceria com uma
empresa de capitais alemães sedeada em
Portugal, que tem sabido atrair navios de
armadores alemães. Mais recentemente, o
MAR conseguiu atrair navios de grandes armadores internacionais como a MSC e a
Maersk.
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Internet das Coisas na gestão de navios e cargas
Um dos maiores estaleiros navais do Mundo anunciou recentemente
o início do projeto de um navio “inteligente”, isto é, dotado das mais
modernas tecnologias digitais, aplicadas sob a forma de sensores e
de soluções de conectividade em tempo real. O navio será assim
equipado com uma rede de sensores capazes de captar uma vasta
gama de parâmetros de viagem (localização, rumo, velocidade, condições meteorológicas, correntes), bem como parâmetros relacionados com as solicitações impostas à estrutura do navio e parâmetros de funcionamento das máquinas e sistemas de bordo.
Esta massa de informação será transmitida por satélite para terra,
onde serão aplicadas ferramentas informáticas de análise e previsão
em tempo real, as quais permitirão um apoio à decisão direcionado
para a gestão do navio e da carga. As decisões cobrirão áreas como
roteamento meteorológico, sincronização com os portos, gestão
de consumos das máquinas principais e auxiliares, monitorização
das solicitações impostas ao casco, planeamento da manutenção
baseada na condição das máquinas e previsão de possíveis falhas
nas máquinas. Estas análises serão fornecidas ao armador sob a
forma de serviços de elevado valor acrescentado.
Uma outra área de aplicação de tecnologias digitais consiste já atualmente na utilização de contentores inteligentes. Estas tecnologias
são especialmente úteis no caso dos contentores frigoríficos, pois
torna-se assim possível monitorizar em tempo real a localização dos
contentores, a temperatura e humidade no seu interior, os níveis de
CO2 no seu interior, a temperatura interna de certas cargas, choques,
vibração, ou até a abertura das portas dos mesmos. Desta forma, é
possível seguir toda a viagem do contentor da origem ao destino,
quer em terra, quer no mar, permitindo ainda a centralização desta

informação num centro de comando e controlo, o qual estará em
condições de requerer em tempo real intervenção humana por forma
a solucionar avarias ou simples esquecimentos na ligação atempada
dos contentores frigoríficos à rede de terra ou do navio. Esta tecnologia poderá, contudo, representar um risco sério para os armadores,
uma vez que os carregadores e operadores logísticos poderão determinar com exatidão a causa de eventuais deteriorações da carga.
Estas tecnologias poderão também envolver riscos de segurança
sérios pois as soluções de inter-conectividade envolvidas são propensas a intrusões externas que poderão colocar em perigo o navio
ou a sua carga. Antevê-se que os armadores venham a ser confrontados com a necessidade de procurar seguros especializados
contra ciber-ataques, o que constituiria uma variante inovadora de
seguro marítimo. Por outro lado, o Baltic and International Maritime
Council (BIMCO) publicou recentemente um documento com linhas de orientação nesta matéria, intitulado “Guidelines on Cyber
Security Onboard Ships”.
Mais informação poderá ser obtida em www.bimco.org
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Projeto europeu irá desenvolver turbina eólica com fundação gravítica
A EDP Renováveis irá coordenar um projeto
europeu, denominado DEMOGRAVI3, que
permitirá financiar o projeto, construção e
demonstração de uma fundação offshore
híbrida (aço-betão) para turbinas eólicas até
8 MW de potência, projetada para águas com
profundidades entre 35 m a 60 m. O consórcio deste projeto integra oito empresas
e centros de investigação. O projeto visa
permitir o teste da estrutura (fundação) com
a turbina eólica instalada, à escala real e em
condições reais na Zona Piloto da Aguçadoura, utilizando o cabo elétrico submarino
já existente para conduzir a energia para
terra. Prevê-se a sua instalação no decurso
do primeiro semestre de 2017.
Este equipamento possui características que

Iniciativas Regionais

o diferenciam das fundações atualmente
existentes, nomeadamente do Windfloat
(estrutura em aço e flutuante) e poderá reduzir o custo de instalação de energia eólica offshore. A estrutura em betão ficará
assente no fundo do mar, previamente preparado para receber a fundação, mas toda
a estrutura metálica e a turbina eólica serão
montados em terra e rebocados a flutuar
até ao local de instalação. A principal inovação desta estrutura consiste em evitar a
necessidade de navios de grande capacidade para ancorar e para montar todos os
elementos da turbina em ambiente offshore.
Uma das empresas deste consórcio, que já
construiu a estrutura metálica do Windfloat,
assinou entretanto um contrato com o Porto

de Aveiro para a construção de uma fábrica
de torres para geradores eólicos, sobretudo
para a produção offshore. Esta unidade vai
ficar localizada na Zona de Atividades Logísticas e Industriais do Porto de Aveiro, dotada de acesso direto aos cais do porto,
prevendo-se que a produção se inicie nos
primeiros meses de 2017.
Mais informações disponíveis em www.gravi3.com

• Visita aos Estaleiros Navais da Rocha Conde de Óbidos  »  ver secção Regiões  » SUL
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Apontamento Histórico

O meridiano do tratado de Tordesilhas

João Casaca

O planisfério de Cantino (1502)

Engenheiro Geógrafo,
Membro Conselheiro da OE

O tratado de Tordesilhas, assinado em 1495
entre as coroas de Portugal e de Castela,
corrigiu os prejuízos para os interesses portugueses resultantes da bula Inter Coetera
(1493) do Papa Alexandre VI (Bórgia), onde
eram definidos dois hemisférios de influência
pelo meridiano situado a 100 léguas a oeste
das ilhas dos Açores ou de Cabo Verde.
A bula situa os extremos oeste dos dois arquipélagos à mesma longitude, apesar de a
ilha das Flores (c. 30º WGrw) estar situada
mais de cinco graus a oeste do que a ilha
de Santo Antão (c. 25º WGrw), o que não é
estranho dada a enorme incerteza na determinação das longitudes na época. Por
outro lado, as 100 léguas, se medidas sobre
o paralelo da ilha das Flores, definem uma
longitude muito mais a oeste do que se medidas sobre o paralelo da ilha de Santo Antão,
o que indicia o uso, como referência, de
uma carta onde os meridianos são representados por retas paralelas.
O tratado de Tordesilhas, ao levar o meridiano da repartição para 370 léguas a oeste
de Cabo Verde, corrigiu as ambiguidades
da bula papal e, de acordo com a visão geográfica da época (planisfério de Cantino)
assegurou o controlo: i) do Atlântico Sul,
fundamental para a chamada volta da Mina
86 • INGeNIUM Março/Abril 2016

que passava a oeste do meridiano da bula
papal; ii) da Terra Nova e das suas pescarias.
Enquanto o meridiano da bula passava bem
ao largo da costa do Brasil, o meridiano de
Tordesilhas passava entre São Luís do Maranhão e a foz do Amazonas (c. 46º a oeste
de Greenwich). Em contrapartida, o antimeridiano da bula papal, que assegurava a
influência portuguesa até ao leste do Japão
e da Austrália, foi substituído pelo antimeridiano de Tordesilhas que passava a leste
do arquipélago das Molucas (c. 134º a este
de Greenwich). Muito se tem escrito sobre
a origem da contagem das 370 léguas, embora pareça óbvio que se trata da ponta
ocidental da ilha mais ocidental (Santo Antão)
de Cabo Verde.
O tratado previa a organização de expedições para demarcar o meridiano no terreno.
Dom Manuel encarregou Duarte Pacheco
Pereira (membro da delegação portuguesa
que negociou o tratado) de uma expedição
que partiu de Cabo Verde e atingiu, em 1498,
a costa do Brasil, no Maranhão, e navegou
para noroeste, até à foz do Amazonas, percorrendo a zona do meridiano. A descoberta
de Pacheco Pereira, mantida em segredo,
foi formalizada por Pedro Álvares Cabral em
1500.
A expedição seguinte ao Brasil foi comandada por Gonçalo Coelho e nela participou,

como observador, o famoso Américo Vespúcio. Esta expedição, que partiu em 1501,
avistou a costa do Brasil na foz do rio Mossoró (5º sul) e navegou para sul, tendo atingido a Patagónia a uma latitude superior
(c. 42º sul) à da ponta sul de África (c. 35º
sul), conforme documenta o planisfério de
Cantino, após o que regressou a Lisboa em
julho de 1502.
O planisfério de Cantino (acabado em outubro de 1502) refletia a informação proveniente das viagens de Pacheco Pereira, Álvares Cabral e, seguramente, de Gonçalo
Coelho. A segunda expedição de Gonçalo
Coelho ao Brasil (1503-1504), novamente
acompanhado por Américo Vespúcio, já não
contribuiu para a elaboração do planisfério.
Nesta época, as latitudes já eram determinadas, por métodos astronómicos, com
uma exatidão razoável, embora as longitudes, baseadas nos rumos e em estimativas
das distâncias percorridas, fossem afetadas
por erros grosseiros, o que contribui para
os grandes erros do planisfério na direção
este-oeste, nomeadamente na costa a sul
do Brasil.

Réplica do marco de Tordesilhas,
na Ilha do Cardoso (Brasil)

Finalmente, deve notar-se que Duarte Pacheco Pereira usava um módulo de 18 léguas por grau (cf. o Esmeraldo de Situ Orbis),
o que dá cerca de 20,6º para as 370 léguas,
que somados à longitude do extremo oeste
de Santo Antão (25,1º) dão cerca de 45,7º
a oeste de Greenwich para a longitude do
meridiano de Tordesilhas.
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Barramento de sinais GPS (GNSS)
A tecnologia GPS – Global Positioning System é ainda utilizada na
linguagem comum para definir um sistema de posicionamento que
permite a um utilizador, que possua um recetor adequado, determinar a sua posição na superfície terrestre. Começou a ser desenvolvido nos Estados Unidos da América, na década de 1970, para
ultrapassar as limitações de outros sistemas de posicionamento
também de desenvolvimento militar. Para determinar a posição é
necessário ter um recetor e obter, em simultâneo, dados emitidos
por, pelo menos, quatro satélites. Os dados, codificados, emitidos
por cada satélite, incluem informação acerca do instante de emissão
do sinal e sobre as órbitas dos satélites.
Na mesma década, a então União Soviética lançou um programa
semelhante, denominado GLONASS – GLObal NAvigation Satellite
System. Mais recentemente, já no presente século, a China e, muito
mais recentemente, a Europa (num esforço conjunto da União Europeia e da Agência Espacial Europeia) iniciaram, cada uma, um
processo de criação de sistemas para navegação: COMPASS e Galileo. Estes quatro sistemas e mais outros que possam vir a existir
formam o Sistema de Navegação Global por Satélite – GNSS.
Durante vários anos, a informação sobre a hora era, no sinal de acesso
público GPS, intencionalmente degradada, o que originava incertezas
no posicionamento da ordem da centena de metros, limitando em
muito a sua utilização pela comunidade civil. Por ação do Governo
dos Estados Unidos da América essa ação sobre o sinal GPS foi desativada; é assinalável para a comunidade o dia 2 de maio de 2000,
o que melhorou a exatidão para alguns metros e tem permitido uma
crescente utilização de sistemas de posicionamento na vida civil.

Redução do erro de posicionamento por eliminação da degradação da hora

Por curiosidade, refira-se que o movimento geocaching nasceu
em resultado de alguém que quis assinalar este facto. A primeira
cache foi colocada no dia seguinte, 3 de maio, num bosque no Estado de Oregon, e as coordenadas divulgadas no grupo sci.geo.

satellite-nav. De referir que o cessar da degradação da informação,
com a consequente melhoria na determinação da posição, é um
fator essencial para o jogo (um erro de 200 m torná-lo-ia mais difícil e perigoso).
A capacidade de registar sinais de várias constelações de satélite é
benéfica e melhora a precisão no posicionamento. Tal facto será
particularmente importante em locais ao ar livre com baixa receção
de sinais, sendo que o exemplo mais referido é o que ocorre em
ruas estreitas, que são locais com o céu largamente obstruído pelos
edifícios.
Uma outra utilização menos óbvia relaciona-se com o tempo. Os
satélites GNSS transportam relógios muito precisos o que leva a
que o sinal GNSS possa também ser utilizado para fornecer a hora
com elevada exatidão.
Mas a dificuldade de aceder a sinais GNSS não ocorre só em cidades ou outros locais que dificultam a receção do sinal. A dificuldade/impossibilidade de aceder a sinais GNSS pode ser intencional.
As órbitas dos satélites GNSS situam-se a grande altitude, na ordem
de 20.000 km. Os sinais recebidos têm baixa intensidade e é necessário um equipamento especial (vulgo recetor) para os descodificar e os transformar em posição ou tempo. Sendo sinais eletromagnéticos podem ser desenvolvidos sistemas que provoquem
interferências, impossibilitando que (localmente) se consiga um
posicionamento ou se aceda a informação sobre a hora.
Estes sistemas de interferência podem ter um raio de ação curto
ou, pelo contrário, ter ação de muitos quilómetros e interferir não
só em sistemas instalados em veículos terrestres mas também em
sistemas instalados em aviões. Um tal sistema de interferência, de
curto alcance, pode facilmente ser adquirido na internet e instalado
num veículo para impedir que este seja seguido por software de
localização. De referir que tais sistemas muitas vezes interferem
com outros veículos.
De muito maior influência e perigosidade são as dificuldades na
receção de sinais GNSS reportadas em 2016 pela República da Coreia na importante cidade de Incheon (metrópole situada a cerca
de 40 km da fronteira com a vizinha República Popular Democrática da Coreia e a cerca de 25 km de Seul), zona que inclui o segundo maior porto da Coreia do Sul, e também nas províncias de
Gyeonggi and Gangwon, ambas com fronteira com a República
Popular Democrática da Coreia. Existem relatos de sinais recebidos
por navios, aviões e boias terem sido afetados.
Atentos a esta questão, vários fabricantes de recetores GNSS lançaram sistemas anti-barramento de sinal que, por software, reduzem
as interferências. Principalmente destinados a serem instalados em
veículos, têm ainda como principais destinatários os serviços militares.
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Lia Duarte ganha PIJE 2015
A Eng.ª Lia Bárbara Cunha Barata Duarte, Membro da Especialidade de Engenharia Geográfica, ganhou (ex-aequo) o
primeiro lugar no concurso Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2015 (PIJE), iniciativa promovida pela Região Sul da
Ordem dos Engenheiros. O trabalho vencedor intitulou-se “Os Sistemas de Informação Geográfica como ferramenta de
apoio às Bases de Dados de Morbilidade Hospitalar”.
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• Curso de Prova de Vinhos  »  ver secção Regiões  » SUL
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• Conferência “Outras Formas de Olhar a Nossa Floresta”  »  ver secção Regiões  » CENTRO
• Palestra “Controlo natural de Acacia longifolia em Portugal”  »  ver secção Regiões  » CENTRO
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Existe preto mais preto que o preto?
Cientistas criaram o material mais preto de
sempre, tão escuro que absorve quase toda
a luz que sobre ele incide. Este material super-preto poderá ser útil para o desenvolvimento
de painéis solares mais eficientes ou alterar
completamente a forma como são fabricados.
O novo material absorve 99% da luz em todos
os ângulos, mais 26% que os nanotubos de

carbono, o material mais escuro que se conhece. O ideal para a absorção de energia
seria um material negro que “absorvesse radiação em todos os ângulos e polarizações”,
escrevem os investigadores no estudo publicado na revista “Nature Nanotechnology”.
Um objetivo praticamente impossível, mas
que os cientistas não colocam de lado. Se-

gundo relata o jornal inglês “The Independent”, as pessoas que já olharam para este
material “preto mais preto que o preto” dizem
que é estranho por que é tão escuro que o
olho humano não consegue compreender
plenamente, veem um interminável abismo.
Fonte: http://sicnoticias.sapo.pt
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A empresa portuguesa Ecopaint, que integra
o Grupo Lena, acabou de lançar um novo
produto – RoadTape – que permite a reparação de pavimentos e que consiste em
massas asfálticas a frio para a reparação
imediata e permanente de todo o tipo de
buracos, valas, fendas, depressões e áreas
em mau estado. O produto contém betão
betuminoso a frio para reparação rápida de
pavimentos de macadame, asfalto e betão,
é duradouro, estável, flexível e de fácil e rápida aplicação.
O RoadTape dispensa a aplicação prévia de
88 • INGeNIUM Março/Abril 2016
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Novo produto ecológico para reparação de pavimentos

qualquer camada de fixação ou cortes de
esquina e a sua aplicação requer apenas
uma pessoa, sem necessidade de especialização. Segundo a empresa, as massas a
frio têm ainda a vantagem de ser aplicadas

em apenas três minutos, requerendo apenas
uma pá e uma vassoura – após a sua aplicação, o trânsito pode ser retomado de
imediato. O novo produto tem ainda a vantagem de poder ser aplicado sob qualquer
condição climatérica e reduzir os possíveis
danos de saúde e segurança dos trabalhadores, tais como queimaduras. Reduz também
a emissão de gases com efeito de estufa,
sendo mais ecológico que as tradicionais
massas quentes.
Fonte: http://greensavers.sapo.pt
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A Bridgestone confirmou oficialmente o sucesso da produção de pneus com 100% dos
seus compostos de borracha natural derivados do guaiúle, um arbusto do deserto
que cresce em regiões áridas. Desenvolvidos
no Centro Técnico da Bridgestone no Japão,
estes pneus destacam-se por terem sido
concebidos utilizando a borracha natural
do guaiúle cultivado pela Bridgestone no
seu Centro de Investigação e Processamento
de Borracha Ecológica em Mesa, no Arizona,
Estados Unidos da América.
Com um investimento global significativo, a
Bridgestone desenvolveu pneus similares
para veículos de passageiros no seu centro
de operações em Roma, Itália, no verão passado. Na produção destes pneus, a maioria
dos compostos de borracha natural, incluindo
o piso, a parede lateral e o talão, foram substituídos pela borracha natural extraída do

DR

Pneus 100% desenvolvidos com compostos de borracha natural

guaiúle cultivado e colhido pela Bridgestone.
Atualmente, cerca de 90% da borracha natural é extraída da árvore-da-borracha Hevea
brasiliensis, cultivada sobretudo nas regiões
tropicais do Sudeste Asiático. “A Bridgestone
mantém a aposta na melhoria da investigação
e na procura de novas fontes naturais de
borracha que sejam mais sustentáveis, para
aliviar o excesso de concentração em determinadas regiões da produção de borracha
natural”, explicou a marca em comunicado.
A borracha natural é a principal matéria-

-prima utilizada para produzir pneus em todo
o Mundo e é consumida em grandes quantidades. As futuras investigações da Bridge
stone pretendem focar-se na otimização do
conteúdo de borracha natural em cada arbusto de guaiúle, assim como na análise das
suas aplicações numa gama mais ampla de
tipos de pneus e de compostos de borracha.
O guaiúle cresce no sudoeste dos Estados
Unidos e México, e a borracha natural extraída deste arbusto é um biomaterial derivado de uma planta semelhante à árvore-da-borracha Hevea brasiliensis. Sabendo
que o guaiúle cresce em zonas áridas, ao
contrário das árvores-da-borracha que podem
ser encontradas em regiões tropicais, acredita-se que o desenvolvimento da borracha
deste arbusto contribua para a diversificação
das fontes de borracha natural.
Fonte: http://greensavers.sapo.pt
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Investigadores do Laboratório de Materiais
Fotónicos da UNESP – Universidade Estadual Paulista, no Brasil, desenvolveram um
biomaterial à base de óleo de mamona e
celulose bacteriana que pode substituir o
uso do vidro em diversas aplicações, como
em telas de celulares e televisores de alta
definição, reduzindo, por exemplo, o impacto ambiental que acarreta o uso e descarte deste material. A pesquisa figurou na
capa da última edição do “Journal of Materials Chemistry C”, da prestigiada Royal Society of Chemistry, do Reino Unido.
Existe hoje uma tendência no desenvolvimento de tecnologias para substituir as telas
LED (díodo emissor de luz), por materiais orgânicos capazes de desempenhar a mesma
função, os chamados OLED (díodo emissor

de luz orgânico). Os OLED têm a vantagem
de apresentar camadas mais finas, reduzindo
o consumo de energia e permitindo flexibilidade ao material. Além disso, o material
pode ser sintetizado em laboratório, diminuindo o uso de recursos naturais.
O OLED é formado, em geral, por uma série
de camadas orgânicas responsáveis, por
exemplo, pela condutividade e luminescência do material. Essas camadas são amparadas por um substrato, na maioria das
vezes o vidro. O substrato desenvolvido pela
equipa do Laboratório de Materiais Fotónicos utiliza uma celulose bacteriana que é
produzida a partir da bactéria Gluconacetobacter xylinus. O biomaterial, além de flexível, apresentou uma transparência que o
torna capaz de substituir o vidro. Outro as-
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Biomaterial flexível capaz de substituir display de celulares

peto positivo da pesquisa foi conseguir criar
um material plano. De acordo com o artigo,
a rugosidade é inferior a um nanómetro.
A película sustentável é feita a partir de bactérias alimentadas com glicose. Ecrãs de telefone móvel, tablets e TV’s de alta definição
podem usar o biomaterial. Além de não prejudicar a natureza, o novo material tem outra
vantagem. Ao contrário do vidro, ele é bastante flexível, uma característica valorizada
em novos produtos tecnológicos.
Fonte: www.maxpressnet.com.br
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• Encontro Técnico “Alterações e Desafios das Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015”  »  ver secção Regiões  » NORTE
• Seminário discute mineração de aterros  »  ver secção Regiões  » SUL
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XXXI Congresso Pan-Americano de Avaliações
Passados dez anos desde o XXII Congresso
Pan-Americano de Avaliações, realizado em
Fortaleza, o IBAPE – Instituto Brasileiro de
Avaliações e Perícias de Engenharia volta a
promover uma edição do evento maior dos
profissionais dedicados à área de avaliação
de bens no continente americano.
Naquela oportunidade histórica, a UPAV –
União Pan-Americana de Associações de
Avaliação, através da Declaração de Fortaleza, promoveu uma profunda revisão das
suas convicções e, alinhando-se aos conceitos das Normas Internacionais de Avaliação (International Valuation Standards),
reconheceu formalmente as diversas definições de valor que permeiam os trabalhos
de avaliação no mundo globalizado. Durante
esta última década, o Planeta, de um modo
geral, passou por transformações impor-

tantes e o continente americano, em particular, viveu um período de grandes impactos na sua economia, que teve como
panos de fundo o mercado de Real Estate
e as relações multilaterais no comércio internacional.
Foi com essas considerações em mente que
a Comissão Organizadora do XXXI Congresso Pan-Americano de Avaliações, que
em 2016 decorre no Rio de Janeiro, Brasil,
decidiu adotar um mote que possa conduzir
a reflexões acerca do desempenho e das
tendências desta atividade profissional, em
consonância com os diversos ciclos económicos que são impostos por motivações
complexas e que, ordinariamente, estão
além das possibilidades de controlo pelos
diversos agentes envolvidos nesta matéria.
A Comissão Organizadora do Congresso

convida, assim, todos os profissionais de
avaliação a participar nesta iniciativa, que se
pretende de debate, aprendizagem e reflexão. O Congresso tem como tema geral
“Mercado de Real Estate, Avaliação e Ciclos
Económicos: o cenário pan-americano”.
Decorre em outubro, entre os dias 19 e 21.
Mais informações disponíveis em
www.congressoupav2016.com.br
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Engenharia Acústica
Alice Freitas › aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

EuroRegio 2016
9.º Congresso Ibérico em Acústica
47.º Congresso Espanhol de Acústica

O Congresso EuroRegio 2016 terá lugar na
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP), de 13 a 15 de junho. Este
Congresso decorrerá em conjunto com o
9.º Congresso Ibérico em Acústica e com o
47.º Congresso Espanhol de Acústica – Tec90 • INGeNIUM Março/Abril 2016

niAcustica 2016 e integrará uma Escola de
Verão da EAA em Acústica e um Fórum para
jovens acústicos. O EuroRegio 2016 é organizado conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de Autores e pela Sociedad Española
de Acústica, em colaboração com a FEUP,

sob os auspícios da EAA, e tem o patrocínio
da International Commission for Acoustics.
No âmbito da Escola de Verão, prevê-se a
realização de sete cursos, que terão lugar
nos dias 11 e 12 de junho, antes do início do
Congresso, e sobre os seguintes temas: Approaching acoustics; Environmental acoustics and smart cities; Sustainable acoustics
and vibrations in buildings; Room and musical acoustics; 3D virtual acoustics; Numerical methods in acoustics; Sound propagation in special media.
Os Membros da Ordem dos Engenheiros
usufruem de 10% de desconto na inscrição.
Mais informações disponíveis em
www.spacustica.pt/EuroRegio2016/index.html
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ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO
Alice Freitas › aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

Sessão Técnica “Edifícios com necessidades
quase nulas de energia (NZEB)”
A Especialização em Engenharia de Climatização da Ordem dos Engenheiros (OE) realizou, em colaboração com as secções nacionais da ASHRAE e da REHVA, uma Sessão
Técnica subordinada ao tema “Edifícios com
necessidades quase nulas de energia (NZEB)”.
A sessão, decorrida no dia 3 de março último,
no auditório da OE, em Lisboa, teve como
orador convidado Drury B. Crawley, Ph. D.,
FASHRAE, AIA, BEMP, FIBPS, atual Diretor da
Building Performance, Bentley Fellow, Bentley Systems, Inc., Washington DC. Antes de
2010, Crawley liderou a US Department of
Energy’s Commercial Buildings Initiative e foi
responsável por iniciar o desenvolvimento
do programa EnergyPlus e de outros programas de energia desenvolvidos no Departamento de Energia do Governo dos Estados
Unidos da América.

A sessão foi constituída por duas partes,
sendo a primeira dedicada ao tema “Getting
from advanced energy design guides to
zero-energy buildings”.
O orador convidado, Drury Crawley, iniciou
a sua apresentação evidenciando o quadro
estatístico com valores sobre a utilização
de energia por setores nos países mais representativos no Mundo e também a repartição percentual da energia final utilizada
nos edifícios de comércio e serviços nos
Estados Unidos da América.
Destacou que, com a publicação nos Estados Unidos da América dos AEDGS – Advanced Energy Design Guides, foram dados
os primeiros passos em direção aos ZEB –
Zero Energy Buildings.

Deu uma breve visão sobre os desenvolvimentos em curso, exemplos de aplicação
e recomendações a seguir, nomeadamente
em escolas, pequenos e grandes edifícios
de comércio e serviços. Falou também na
influência que estes Guias tiveram no standard da ASHRAE 90.1/189.1.
Seguidamente falou dos ZEB.
A sessão foi iniciada pela Eng.ª Isabel Sarmento, na qualidade de ASHRAE Portugal
Chapter President e Coordenadora-adjunta
da Comissão Executiva da Especialização,
tendo dado a conhecer a atividade do Capítulo Português desenvolvida durante os
últimos três anos, a que se seguiu a apresentação dos objetivos da sessão a cargo
do Eng. Serafin Graña, na qualidade de
ASHRAE Portugal Chapter Technology Transfer
Chair e Coordenador da Comissão Executiva da Especialização em Engenharia de
Climatização da OE.

O que é um edifício ZEB? É um edifício energeticamente eficiente, onde, existindo uma
fonte de energia, a energia anual efetivamente
utilizada é menor ou igual à energia renovável exportada.

Deu conta do potencial técnico e dos desenvolvimentos em curso no âmbito da ASHRAE
e exemplos de edifícios ZEB existentes.
Na segunda parte da sua apresentação o
tema incidiu sobre as fontes de energia renováveis e suas aplicações típicas, bem como
as estratégias a seguir na conceção, projeto
e instalação com vista a edifícios com necessidades quase nulas de energia. Esta parte
foi dedicada ao tema “Impacts of climate
change and urbanization on future building
performance”.
Crawley deu conta do desenvolvimento da
investigação para a obtenção de dados climáticos e da importância que os mesmos
representam nas simulações de edifícios.
Segundo o orador, os edifícios com necessidades quase nulas ou nulas permitirão mitigar os efeitos das alterações climáticas,
apresentando vários casos de estudo.
Como conclusão destacou os seguintes pontos: os dados climáticos no projeto são críticos para o projeto do edifício (equipamento
e dimensionamento); na simulação do desempenho do edifício, o ano meteorológico
típico (TMY) e o conhecimento das condições
climáticas, atuais e futuras, poderão apoiar a
avaliação do edifício; os cenários de alterações climáticas poderão ser conhecidos hoje
através da alteração de ficheiros climáticos.
Seguiu-se um interessante debate entre o
orador e a audiência composta por cerca
de duas centenas de pessoas, tendo a moderação ficado a cargo do ASHRAE Portugal
Chapter Delegate, Eng. Eduardo Maldonado.
A apresentação está disponível no Portal do
Engenheiro, na área reservada à Especialização em Engenharia de Climatização, para
consulta pelos interessados, em
www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/
especializacoes/horizontais/engenharia-declimatizacao
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Engenharia de Segurança
Alice Freitas › aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

Conferência “Uma investigação sobre o impacto geográfico
nas causas e consequências de acidentes rodoviários
com combustíveis líquidos e gasosos em Portugal Continental”
A Comissão Executiva da Especialização em

sua distribuição geográfica; Evidenciar as causas

Engenharia de Segurança da Ordem dos En-

dos acidentes reportados no período em es-

genheiros (OE), dando continuidade a inicia-

tudo; Analisar as consequências dos acidentes

tivas de divulgação da informação em temas

reportados, no período indicado; Investigar as

relevantes em matéria de Engenharia de Se-

eventuais semelhanças, ou não, entre as cau-

gurança, em cujo contexto se enquadram os

sas e a sua localização geográfica; Averiguar
eventuais causas/efeitos nas consequências
dos acidentes face à geografia física de Portugal Continental; Determinar e desenvolver
ações de melhoria e planear ações de formação
Mercadorias Perigosas nas suas diversas com-

específicas; Criar conhecimentos que permitam

ponentes.

à comunidade técnica, a planificação de rotas

Apresenta-se de seguida uma breve síntese dos

específicas adequadas, face às condicionantes

temas abordados.

ambientais, nomeadamente as circunscritas às
regiões geomorfológicas.

Introdução
riscos decorrentes do transporte de mercado-

Foi dado enfoque nas seguintes ideias-chave:

Conclusões

rias perigosas na sua relação com as especifi-

A sociedade, os combustíveis e os fluxos rodo-

Apresenta-se de seguida uma síntese das con-

cidades em matéria da geografia do território

viários; Os perigos e riscos associados aos trans-

clusões, como apresentadas na Conferência,

nacional, considerou de interesse proporcionar

portes – ADR e o ASRA; A promoção da saúde

organizadas por fatores.

a divulgação dos resultados da “Investigação

e bem-estar geral dos motoristas; A influência

sobre o impacto geográfico nas causas e con-

dos fatores da geografia física e a defesa do

Fatores Geográficos

sequências de acidentes rodoviários com com-

meio ambiente natural; A importância da car-

›	Clara influência determinística da Geografia,

bustíveis líquidos e gasosos em Portugal Con-

tografia temática e a avaliação dos acidentes.

tinental”, junto dos profissionais de Engenharia,

evidenciada pelos efeitos de litoralização a
que Portugal Continental se encontra sujeito;

em geral, e dos Especialistas em Engenharia

Incidência do Estudo (opções)

de Segurança, em particular.

Foram consideradas as seguintes componentes:

de vista biofísico. Apresenta diversidade de

O enfoque da investigação desenvolveu-se a

Combustíveis líquidos e gasosos; Relaciona-

norte para sul e de este para oeste, do clima

partir da premissa que os fatores da geografia

mento entre o Transporte Rodoviário (CLG) e

à ocupação do solo, da litologia aos regi-

física em Portugal Continental apresentam-se

a Geografia; As estradas de Portugal Continental.

mes hidrológicos, passando pela riqueza li-

como elementos potenciadores da sinistrali-

O âmbito temporal de análise foi entre 1998 e

dade, atuando sozinhos ou associados a ou-

2013.

tros. Serão apresentadas referências sobre ca-

›	Portugal é um país de contrastes, do ponto

tológica;
›	Não se poderá afirmar inequivocamente as
relações de causa/efeito nas consequências

racterizações gerais diversas, cartografia temá-

Objetivo geral

dos acidentes, no que diz respeito aos aci-

tica ao nível da avaliação subjetiva dos moto-

Consistiu na validação das causas e conse-

dentes ocorridos, face às condições geofí-

ristas, dos acidentes verificados no espaço

quências dos acidentes rodoviários de com-

temporal em estudo, as relações com a geo-

bustíveis líquidos e gasosos, face à variabilidade

›	O que se afirma é que os fatores geográficos

grafia física do País, assim como as repercus-

observada nas regiões físico-geográficas de

são elementos potenciadores da sinistrali-

sões verificadas.

Portugal Continental.

dade, atuando sozinhos ou associados a ou-

A Conferência decorreu no dia 6 de abril e teve

sicas;

tros em determinadas circunstâncias;

como orador convidado o Doutor Victor Car-

Objetivos específicos

doso, consultor e detentor de larga experiência

Os objetivos específicos foram: Determinar e

casualidade, principalmente no que se refere

profissional no domínio da temática da Segu-

avaliar regiões geofísicas em Portugal Conti-

à relação entre a precipitação, neve, gelo/

rança envolvendo o Transporte Rodoviário de

nental; Referenciar e tipificar os acidentes e a

geada, nevoeiro, e os acidentes.

92 • INGeNIUM Março/Abril 2016

›	Verificou-se existirem potenciais relações de

Colégios

Fatores Humanos

As consequências dos acidentes, repercutiram-

›	Elaboração de um relatório único de aci-

›	Reflexos nefastos irreparáveis ao nível hu-

-se em termos absolutos em: Danos materiais;

dentes que deverá ser implementado e se-

Danos pessoais; Danos ambientais.

guido por todas as entidades reguladoras e

›	Os motoristas com 21 ou mais anos na pro-

Como reflexos nocivos dos acidentes, verificou-

fiscalizadoras (ANSR, IMT, GNR, PSP, Proteção

fissão foram os que mais acidentes referen-

-se o derrame de Jet A1, Gasóleo e Gasolina.

ciaram;

A maioria dos acidentes ocorreram: Nos pri-

›	Passar a considerar nas estatísticas nacionais

›	A maioria dos motoristas acidentados foram

meiros semestres dos anos; Durante a madru-

(INE, ANSR, IMT, etc.) informações detalhadas

os que estão sujeitos à regulamentação “ASRA”

gada; Durante a manhã. A maior parte dos aci-

sobre os acidentes rodoviários com merca-

e o maior número de empresas com aci-

dentes ocorreram junto da faixa litoral, parti-

dorias perigosas, a um nível segmentado e

dentes foram as “Outras”;

cularmente na faixa ocidental.

mano: 52 feridos e dez mortos;

Civil, etc.);

detalhado;

›	Deteção de profissionais a realizarem distri-

Salienta-se o decréscimo acentuado ao longo

›	Protocolo governamental com as áreas de

buição de combustíveis sem a formação exi-

do tempo do número de acidentes nas em-

serviço que se encontram em estradas de

gida por lei;

presas ao serviço das petrolíferas (efeitos ASRA).

maior densidade de viaturas de distribuição

›	Verificação de fadiga, cansaço e stress num

de combustíveis, para a criação de infraes-

grupo significativo de profissionais e que se

Projetos para o futuro

truturas de apoio que possam proporcionar

encontram relacionados com o número de

Em resultado da investigação realizada, iden-

aos motoristas condições de relaxamento,

horas trabalhadas;

tificam-se de seguida algumas ideias para de-

descanso e/ou apoios de enfermagem.

›	Constatação da existência de relação entre

senvolvimento de trabalhos futuros.
A encerrar a Conferência, o Coordenador da

os motoristas acidentados e o horário fleVertente Geográfica

Comissão Executiva da Especialização em En-

e de Planeamento

genharia de Segurança, Eng. António Oliveira,

›	Implementação de um SIG (Sistema de In-

agradeceu o privilégio da presença do Doutor

formação Geográfica) comum, disponibili-

Victor Cardoso pela Conferência proferida de-

Fatores de Engenharia

zando-se assim, às entidades oficiais, de se-

corrente do seu trabalho de investigação e

›	Constatou-se que os problemas mecânicos

gurança e de emergência, a georreferenciação

pelas pistas de trabalho futuro dela decorrentes.

se apresentam como causas influenciadoras

dos acontecimentos no terreno por captação

Relevou que a matéria tratada envolve, desig-

dos acidentes;

de sinal GPS;

nadamente, três dimensões estruturantes:

xível;
›	Verificação de alguns excessos de horas trabalhadas, especialmente no norte do País.

›	Ficou comprovado que a maioria das viaturas

›	Sabendo-se da existência do projeto europeu

›	o território e as suas especificidades, tais

acidentadas apresentavam uma idade supe-

“HeEro”, que através do sistema “eCall”, irá

como a sua geografia, a que acresce a influê

rior a oito anos de vida útil.

desenvolver uma técnica de informação para

ncia do clima sobre as atividades humanas

os serviços de emergência, julga-se ser o

que nele decorrem, com particular incidência,

Acidentes/Localização

momento para se complementar esse sis-

no caso presente, o transporte de matérias

Os acidentes ocorridos centraram-se particu-

tema com os “layers” do SIG.

perigosas e a necessidade de medidas de

larmente em três grandes áreas geográficas,

prevenção e controlo dos riscos associados,

salientando-se por número de acidentes as

Vertente Médica

sendo que a natureza móvel dos sistemas

seguintes áreas: Grande Lisboa, incluindo a ci-

›	Projeto nacional de rastreios na comunidade

em presença acrescenta incertezas e espe-

dade, com extensão sensivelmente até Leiria,

de motoristas de mercadorias perigosas (Mi-

onde se destacam os troços do IC2 e do IP1;

nistério da Saúde, Associações Empresarias,

Grande Porto, com extensão para Braga; Área

Sindicatos).

Tecnologia, essencial à adoção das medidas
de prevenção e controlo dos riscos inerentes

envolvente a Setúbal, com menor relevância.
Vertente Técnica
Acidentes/Causas

cificidades quanto às citadas medidas;
›	o conhecimento em Ciência, Engenharia e

ao transporte de mercadorias perigosas;

›	Aplicação em todas as viaturas rodoviárias

›	o ser humano, como ator central, enquanto

As causas influenciadoras dos acidentes podem

de transporte de mercadorias perigosas, do

executor e destinatário, das atividades em

agrupar-se nas três tipologias seguintes: Fa-

sistema de deteção de alerta precoce de fa-

sociedade e o seu papel decisivo na cadeia

tores Humanos – Incumprimento das regras

diga e sonolência, com a incorporação de

de valor das atividades exercidas onde a per-

de condução defensiva e Desrespeito pelas

tecnologias validadas cientificamente para

ceção do risco e a cultura de segurança são

regras do código da estrada; Fatores Geográ-

medir continuamente o estado de vigilância

componentes essenciais para a sustentabi-

ficos – Chuva e Pouca visibilidade; Fatores de

do motorista.

lidade dos sistemas económicos e sociais e

Engenharia – Estradas sinuosas e Problemas
mecânicos.

prosperidade coletivas.
Vertente Organizacional
›	Criação de um Gabinete Nacional de Inves-

A Especialização em Engenharia de Segurança

Acidentes/Consequências

tigação de Acidentes Rodoviários (GNIAR),

manifesta o seu interesse e disponibilidade em

A maioria dos acidentes foi da responsabilidade

com a participação de todas as entidades

continuar a acompanhar os desenvolvimentos

de terceiros e as causas principais foram: In-

ligadas à segurança rodoviária (ANSR, IMT,

das atividades futuras neste âmbito. Agradece

cumprimento das regras de condução defen-

DGIE, ANPC, GNR e PSP), análogo ao Gabi-

aos participantes a presença e endereça con-

siva; Desrespeito pelas regras do código da

nete de Prevenção e Investigação de Aci-

vite a todos para participação em futuras rea-

estrada; Velocidade excessiva, fadiga e chuva.

dentes com Aeronaves (GPIAA);

lizações.
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Demolição, pelo uso controlado
de explosivos, do Edifício C5
do Hospital das Forças Armadas
Raul Fernando Gomes
Tenente-Coronel de Engenharia • Professor da Academia Militar • Diretor do Curso de Engenharia Militar

David Rodrigues
Alferes-Aluno do 6.º ano do Curso de Engenharia Militar

Resumo
Neste artigo descreve-se a metodologia de cálculo e execução da
demolição, com recurso ao uso controlado de explosivos, do Edifício
C5 do Hospital das Forças Armadas (HFAR) efetuada pela Engenharia
Militar no início de 2014. Abordam-se os trabalhos efetuados para a
preparação da demolição e posterior limpeza do local, a metodologia
de segurança e proteção adotada, o modelo de mecanismo de
colapso e o sistema de lançamento de fogo aplicado.

1. INTRODUÇÃO
A demolição de estruturas pelo uso controlado de explosivos é uma técnica de demolição com registos de ocorrência crescente
em Portugal. Constituem exemplo do referido a demolição da Ponte de Mourão (realizada pela Engenharia Militar), a demolição
em 2004 de dois silos de betão armado
pertencentes à Secil, em Setúbal, a demolição das torres da Torralta realizada em Troia
94 • INGeNIUM Março/Abril 2016

Abstract
Controlled demolition, by explosives, of Building C5 in the Armed
Forces Hospital
In this article is described the methodology of calculation and execution
of the controlled demolition, by explosives, of Building C5 in the
Armed Forces Hospital performed by Portuguese Military Engineering
at the early 2014. Is discussed the work carried out for the preparation
of the demolition and subsequent local cleaning, security and protection
methodology adopted, the collapse mechanism model and the fire
launch system applied.

em 2008, a demolição de edifícios de habitação no bairro do Aleixo no Porto, realizada em 2011 (torre 5) e 2013 (torre 4) e,
mais recentemente, a demolição do Edifício
C5 do HFAR.
Em Portugal, a utilização de explosivos ainda
é, geralmente, associada a uma ferramenta
empregue pelos militares na concretização
de demolições ou destruições com fins bélicos. No entanto, é também consensual o
seu uso na indústria da construção, embora

neste caso normalmente associado à abertura de estradas, construção de túneis, desmonte de rocha em pedreiras, entre outros.
Contudo, tem-se verificado que o seu uso
pode, em muito casos, fornecer o meio mais
económico, rápido, seguro e eficaz na demolição de estruturas, qualquer que seja a
sua complexidade, principalmente de edifícios. Este facto, associado à evolução que
se vem constatando na indústria de produção de substâncias explosivas e dos aces-

Comunicação Engenharia Civil
sórios indispensáveis ao seu emprego de
forma controlada facilita a sua procura, como
possível solução, pela indústria associada à
demolição de edifícios.
No presente artigo será abordado, como
exemplo do referido, a demolição pelo uso
controlado de explosivos do Edifício C5 do
HFAR, realizada em fevereiro de 2014, pela
Engenharia Militar portuguesa, com planeamento e projeto de execução efetuado pelo
Regimento de Engenharia N.º 1 (RE1), com
particular destaque para o seu Centro de
Treinos em Explosivos e Contramedidas (CTEC).
2. CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL
DO EDIFÍCIO C5 DO HFAR
E SUA ENVOLVENTE
O Edifício C5 localizava-se no Lumiar, nas
instalações do HFAR. Foi construído, em 1970,
com a finalidade de alojar pessoal. Possuía
dois pisos acima do solo com caixa de escadas em parede resistente. A cobertura era
inclinada e não acessível e existia ainda uma
cave com reduzidas dimensões. O edifício
tinha uma estrutura porticada em betão armado sendo constituído por dois corpos
aproximadamente simétricos, separados por
uma junta de dilatação. As duas lajes entre o
primeiro e o segundo piso, e entre o segundo
e terceiro piso, eram aligeiradas com vigotas
cerâmicas pré-esforçadas e com uma espessura de 0,15 m. A laje de cobertura era
inclinada e maciça. O pavimento do piso
térreo era feito de massame.
Como referido, o edifício situava-se dentro
do HFAR, estando circundado por outros
edifícios separados entre 10 a 15 m. Os alçados oeste e sul do Edifício C5 confrontavam com áreas pavimentadas de parqueamento de viaturas e instalações oficinais de
apoio à manutenção de viaturas e infraestruturas da unidade. Junto ao edifício, a
oeste, existe uma via de comunicação com
algum tráfego automóvel que foi necessário
interditar no dia da demolição. Do lado este
localiza-se o corpo principal do hospital,
onde funcionam os serviços de urgências,
enfermaria e morgue. Por fim, no lado norte
do edifício, a cerca de 10 m de distância,
localiza-se a estrutura mais sensível ao efeito
das possíveis vibrações causadas pelo uso
dos explosivos e pelo impacto da estrutura
com o solo, o centro de medicina nuclear.
Este edifício possui alguns equipamentos
sensíveis e também alguns sistemas enterrados de retenção de produtos contami-

nados radiologicamente cuja possível fissuração poderia causar danos ambientais, e
por isso foi objeto de particular atenção na
fase de projeto do sistema de colapso a
adotar para a demolição do Edifício C5.
Na fase inicial do projeto foi ainda feito um
rigoroso levantamento e identificação de
todas as redes de águas, dados e instalações
especiais existentes no edifício e na sua envolvente.
3. TRABALHOS PREPARATÓRIOS
Antes de se executar uma demolição pelo
uso controlado de explosivos existem trabalhos que devem ser realizados previamente
não só com vista a facilitar a concretização
do mecanismo de colapso adotado, como
também garantir a reciclagem de parte dos
materiais provenientes da demolição. Enquadram-se neste conceito o processo de
separação seletiva de materiais do edifício,
o seu pré-enfraquecimento e os tiros de ensaio, estes últimos com o objetivo de melhor
identificar quais as quantidades necessárias
e o respetivo efeito nos elementos estruturais. Estes trabalhos têm como objetivo, além
dos referidos, facilitar a execução de todo o
processo de demolição, melhorar o controlo
do mecanismo de colapso, reduzir a quantidade necessária de explosivos e limitar a
possibilidade de ocorrência de danos, através
da remoção de componentes que poder-se-iam tornar perigosos durante a detonação, ou durante a remoção da pilha de
escombros (Gomes, 2000).

3.1. Separação seletiva
dos materiais
Atualmente, as exigências ambientais previstas na legislação nacional e internacional
impõem a necessidade de se realizar um
vasto conjunto de trabalhos antes de se
proceder à demolição de uma infraestrutura. Assim, qualquer estrutura que seja demolida é precedida de operações de desmantelamento dos materiais que possam
ser submetidos a processos de reciclagem.
Neste contexto, o RE1 procedeu ao desmantelamento e remoção de todos os materiais amovíveis, tais como mobílias, eletrodomésticos, tetos falsos, caixilharias de
portas e janelas, vidros, paredes divisórias
não resistentes, louças sanitárias, rede elétrica, entre outros, tendo em atenção a sua
separação por tipo de material.
A separação seletiva dos materiais na estrutura visou também evitar a projeção de materiais após a detonação das cargas explosivas, minimizando, desta forma, as projeções de fragmentos nos pisos carregados
com explosivos, bem como permitir a criação
de um vazio estrutural, após a detonação,
para que durante a queda do edifício, pela
ação da gravidade, os seus elementos estruturais ganhassem velocidade permitindo
uma melhor fragmentação dos mesmos.
Estes trabalhos contribuíram, ainda, para
garantir um melhor controlo do mecanismo
de colapso, através da remoção de todas as
paredes de alvenaria existentes nos pisos
carregados com cargas explosivas (piso
térreo e piso 1) (Figura 1).

Figura 1 Remoção das paredes de alvenaria, os pisos carregados com explosivos
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3.2. Pré-enfraquecimento
O pré-enfraquecimento seguiu-se à separação seletiva de materiais da estrutura com
o objetivo de criar as condições necessárias
para que o mecanismo de colapso adotado
pudesse ser melhor controlado. Desta forma
foram criados locais de fragilidade estrutural
em determinados pontos da estrutura, com
particular realce para os elementos de maior
rigidez, por exemplo o núcleo de escadas,
no qual se eliminou elementos considerados
redundantes, face às solicitações de cálculo.
Neste contexto, foram demolidas, por meios
mecânicos, as paredes resistentes da caixa
de escadas, numa faixa de 1,2 m de altura,
a meia altura das mesmas. A caixa de escadas foi também seccionada antes e depois dos pisos carregados com explosivos
(Figura 2). Os trabalhos de pré-enfraquecimento foram realizados sem comprometer
a estabilidade global e local da estrutura.

a segurança da estrutura, mas que seja representativo da globalidade dos elementos
verticais de suporte, para que as conclusões
retiradas do tiro de ensaio possam ter significado no contexto do mecanismo de colapso dotado. Procede-se posteriormente à
furação desse elemento estrutural e pode-se
também optar por colocar sistemas de retenção de projeção de fragmentos, procurando-se avaliar quais os melhores processos
a usar. Os ensaios podem ser realizados in
loco ou noutros locais, sendo que neste caso
se deve garantir, tanto quanto possível, a manutenção das características dos elementos
estruturais reais.
Foram realizados tiros de ensaio, tanto nas
instalações do RE1 como no edifício em
causa. Os tiros de ensaio permitiram validar
as metodologias de cálculo de cargas explosivas e o seu método de aplicação, ajustando
as quantidades de explosivo a aplicar nas fu-

Figura 3 E
 xemplo de um dos tiros de ensaio
realizado num pilar do Edifício C5
do HFAR

no tempo e as suas consequências são reduzidas ou até nulas nas estruturas adjacentes,
contrariamente ao que pode acontecer numa
demolição por métodos tradicionais.

Figura 2 Trabalhos de pré-enfraquecimento efetuados no núcleo de escadas

3.3. Tiros de ensaio
Durante a fase de realização dos trabalhos
preparatórios revela-se importante proceder-se à realização de “experiências”, designadas
por tiros de ensaio, que segundo Holmberg
(2000) têm como objetivo ajustar a quantidade mínima de explosivo necessária para
obter uma fragmentação adequada do betão,
assim como a deformação dos varões de
aço. Gomes (2010) refere que, para além dos
objetivos já mencionados anteriormente, os
tiros de ensaio servem para determinar a efetividade do sistema de contenção na fonte.
Com este objetivo, procura-se um elemento
estrutural, por norma um pilar, que não afete
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rações, verificar a capacidade do sistema de
contenção de fragmentos na fonte e verificar
se a distribuição e tipo de armadura nos elementos estava em conformidade com o projeto de estabilidade existente (Figura 3).

4.1. Controlo de vibrações
As vibrações provocadas pela detonação das
cargas explosivas e pelo impacto da estrutura no solo foram controladas através das
temporizações atribuídas às detonações das
cargas explosivas e pelo amortecimento conferido pela pilha de escombros, formada pelas
detonações dos pisos inferiores. Após a execução do modelo de cálculo adotado foi
obtido um valor para as vibrações, que cumpre
o estipulado na legislação nacional, nomeadamente a norma NP-2074 de 1983, observando igualmente outras normas e referências internacionais na matéria. Através dos
sismógrafos de Engenharia colocados em
locais circundantes ao edifício foi possível
verificar que os valores reais obtidos para as
vibrações e para a onda sonora produzida
estavam de acordo com o esperado (Figura 4).

4. METODOLOGIA DE SEGURANÇA
E PROTEÇÃO ADOTADA
Numa demolição, pelo uso controlado de
explosivos, existe a necessidade de controlar
os efeitos ambientais provocados, particularmente: vibrações, propagação da onda de
choque e controlo de projeções e poeiras.
Estes efeitos, por norma, não se prolongam

Figura 4 Sismógrafo com geofone e microfone
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4.2. C
 ontrolo da propagação
da onda de pressão sonora
Ao ocorrer a detonação das cargas explosivas
é criada uma onda de pressão sonora que,
além do ruído, pode originar danos em recetores sensíveis na envolvente, tais como
quebra de vidros. No entanto, com a colocação de todas as cargas explosivas no interior das furações, devidamente tamponadas,
e com a utilização de detonadores não elétricos para iniciar as cargas de forma temporizada entre detonações, foi possível reduzir
o efeito das ondas sonoras a valores estimados
em cerca de 85% do seu efeito normal sem
adoção de medidas de controlo (Gomes,
2010). Apesar da redução prevista adotaram-se outras medidas complementares de proteção, nomeadamente aos vãos envidraçados,
existentes nos edifícios adjacentes, os quais
foram protegidos, pelo exterior, com uma
camada de enchimento de lã mineral destinada a absorver possíveis vibrações provocadas pela onda de choque (Figura 5).

a

Figura 6 Controlo de projeções: a) rede de arame entrelaçada; b) malha geotêxtil

Para realizar a contenção periférica foi instalado, em todos os pisos carregados com
cargas explosivas, ao longo de todo o perímetro, uma camada de manta geotêxtil
(Figura 7).

Figura 7 Contenção periférica

Figura 5 Proteção dos vãos envidraçados
com lã mineral

4.3. Controlo de projeções
Relativamente às projeções de fragmentos
podem considerar-se duas origens. A primeira devido às elevadas velocidades, provocadas pelas detonações, que são transmitidas aos elementos estruturais fragmentando-os e projetando os seus fragmentos.
A segunda devido às colisões provocadas
entre partes da estrutura durante o colapso.
De forma a minimizar as projeções foi instalado um sistema de contenção compreendendo medidas na fonte, na periferia e na
envolvente. Em todos os elementos estruturais verticais carregados com cargas explosivas foram aplicadas camadas de rede
de arame entrelaçada complementada com
o enrolamento exterior de manta geotêxtil,
cobrindo toda a altura da cintura de demolição (Figura 6).

b

Na envolvente exterior do edifício foram
aplicadas proteções em todos os vãos envidraçados e nas superfícies consideradas
mais sensíveis, a proteger. Nomeadamente,
nas que se encontravam em linha de vista
com o edifício a demolir. Este sistema de
proteção foi garantido pelos painéis de contraplacado e lã mineral (Figura 8) adotados,
simultaneamente, para proteção de envidraçados contra a onda de pressão sonora

e o efeito de sopro. Todos os estores, nos
vãos envidraçados existentes, encontravam-se recolhidos no dia da detonação das
cargas explosivas para que não sofressem
qualquer tipo de dano.
A segurança geral, no momento da detonação, foi garantida pela criação de uma
zona de exclusão, interditada a pessoas, que
se estimou com base no alcance de possíveis fragmentos que se pudessem gerar no
decorrer do evento.
4.4. Controlo de poeiras
Para minimizar os efeitos decorrentes das
poeiras provocadas pela explosão e queda
da estrutura foi implementado um sistema
pirotécnico de controlo de poeiras. Este sistema consistiu na colocação de sacos designados por big bag, cheios com água, e
carregados com cargas explosivas submersas,
as quais, no momento da detonação, provocavam a projeção da água, absorvendo
parte considerável das poeiras. Os big bag
foram colocados no interior dos dois pisos
carregados (Figura 9). No solo circundante
ao edifício foram colocadas piscinas com
cordão detonante, por forma a produzir o
mesmo efeito, criando-se assim uma coluna
de água destinada a absorver a maior quantidade possível de poeiras (Figura 10).
5. MECANISMO DE COLAPSO
O mecanismo de colapso adotado para demolir o Edifício C5 resultou da associação do
mecanismo de implosão com o de colapso

Figura 8 Proteção da envolvente

Figura 9 “Big Bag”

Figura 10 Piscina com cordão detonante
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Figura 11 Temporização do sistema
de lançamento de fogo adotada
para o piso 0 (Basto, 2013)

progressivo. Com a aplicação do mecanismo
tipo implosão pretende-se criar uma descontinuidade em pontos da estrutura, normalmente pilares, fazendo assim com que esta
entre em ruína e que, através do seu peso
próprio, se fragmente o mais possível durante
a queda e quando atinge o solo. Por outro
lado, uma vez que o edifício apresentava um
desenvolvimento considerável em planta,
associou-se o mecanismo tipo colapso progressivo, o qual é normalmente usado com
o objetivo de provocar a queda sequencial
da estrutura aproveitando-se a energia proveniente do impacto dos elementos inicialmente derrubados com outros elementos da
estrutura ainda não colapsados (Gomes, 2000).
Com a aplicação deste mecanismo é removida uma linha de apoios, nos pisos predefinidos, criando uma descontinuidade, o que
origina o desequilíbrio e colapso da estrutura,
como se de fatias se tratasse, funcionando a
linha seguinte como charneira. Passado um
curto instante é removida a linha seguinte e
o processo é repetido até a estrutura ter colapsado na sua totalidade. Este método agrava
consideravelmente os esforços induzidos na
estrutura, pois estes não são transmitidos na
vertical mas sim de forma desviada (Gomes,
2013). Simultaneamente, este mecanismo
reduz a massa do edifício que impacta sobre
o solo, reduzindo as vibrações transmitidas
a este e às estruturas adjacentes.
Todos os elementos estruturais verticais, pilares e paredes resistentes, dos pisos selecionados (o térreo e o primeiro), foram carregados com cargas explosivas. O mecanismo
adotado permitiu assim que através da detonação das cargas explosivas tivessem sido
removidas linhas sucessivas de apoios dos
elementos estruturais, criando uma cintura
de demolição que permitiu a aceleração da
restante massa da estrutura acima desta cintura, e que, por ação da gravidade, provocou
o colapso estrutural dos restantes elementos.
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Foi criada uma cintura de demolição específica para cada um dos pisos carregados,
sendo o efeito obtido através da variação
do número de furos, executados nos elementos verticais. O comprimento dos furos
foi determinado pela dimensão do elemento
estrutural e marcado em obra. Foram utilizadas cargas explosivas compreendidas
entre as 35 g e 45 g de explosivo plástico
PE4A. O sistema de iniciação foi conseguido
através de detonadores eletrónicos programáveis, os quais ligavam a grupos tubos de
choque NONEL. Os tubos de choque NONEL
transmitiram o sinal até aos seus detonadores, iniciando as cargas explosivas.
No mecanismo de colapso adotado para a
demolição do Edifício C5 do HFAR foi selecionado um intervalo “geral” entre detonações de 400 ms para os diferentes pórticos
que constituem a estrutura, de forma a aumentar consideravelmente os esforços devido à torção e reduzindo-se a massa da estrutura que colidia simultaneamente no solo.
Na Figura 11 estão representadas, como
exemplo, as temporizações atribuídas a cada
um dos detonadores eletrónicos, assim
como o número de tubos de choque do
sistema NONEL que ligavam a cada um
desses detonadores. Na mesma figura, representam-se os sistemas de ligação dos
elementos estruturais, com cargas explosivas colocadas, aos sistemas de projeção
de água planeados.

Figura 12 Consola de controlo eletrónica

Figura 13 Ligação dos detonadores eletrónicos
à linha de tiro

Figura 14 Ligação dos detonadores eletrónicos
aos tubos de choque NONEL

6. SIS
 TEMA DE LANÇAMENTO DE FOGO

Figura 15 Colocação dos detonadores NONEL
nos pilares

O sistema de lançamento de fogo, projetado
para o Edifício C5 do HFAR, foi executado
através de um sistema misto constituído por
detonadores eletrónicos e detonadores não
elétricos (sistema NONEL). A sua montagem

foi iniciada pela sequência inversa à da detonação, começando pela colocação das
cargas explosivas nos elementos estruturais.
Após a colocação das cargas, os furos foram
tamponados com argamassa de presa rápida.

Figura 16 Esquema do sistema de lançamento de fogo adotado no mecanismo de colapso projetado
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Figura 17 Aspeto final da demolição após a concretização do mecanismo de colapso projetado

O tamponamento dos furos carregados visa
maximizar o efeito da detonação, por redução do espaço, para escape dos gases de
detonação e amortecer a onda de pressão
sonora, além de garantir a segurança após a
aplicação das cargas impossibilitando o seu
arrancamento acidental ou intencional.
A Figura 16 mostra o plano do sistema de
lançamento de fogo projetado, o qual tem
o seu início na consola de controlo (Figura
12). A consola de controlo transmite, através
da linha de tiro, um sinal codificado a cada
um dos detonadores eletrónicos, que, por
sua vez, estão ligados a essa linha (Figura 13).
Após a transmissão do sinal, todos os detonadores possuem informação para detonarem como foi previsto no plano de tiro.
Os detonadores eletrónicos iniciam os disparos, transmitindo o sinal, por simpatia, aos
tubos de choque, como se observa na Figura
14. Os tubos de choque depois de serem iniciados acionam os seus detonadores que,
sendo de atraso longo, só ao fim de alguns
milissegundos originam o rebentamento das
cargas explosivas (PE4A) (Figura 15). Com o
atraso conseguido pelos detonadores do
sistema NONEL garante-se que a cadeia de
fogo chega a todos os detonadores que estão
em contacto com as cargas explosivas antes
da detonação da primeira carga explosiva ter
ocorrido, evitando, assim, possíveis interrupções no sistema de tiro projetado.
O sistema de lançamento de fogo do sistema
de contenção de poeiras, big bag’s e piscinas,
é igual ao executado para os elementos estruturais. A projeção da água das piscinas foi
conseguida pela detonação de uma carga
distribuída de cordão detonante em forma
de espiral fixada na base da piscina.
Tanto as piscinas como os big bag’s estavam
relativamente afastados entre si e cada um
destes elementos possuía temporizações
distintas, procurando distribuir da melhor
forma a projeção da água e simultaneamente sincronizar a sua projeção com o

momento da detonação que permitiria tirar
melhor partido do efeito da absorção das
poeiras formadas.
7. TRABALHOS DE REMOÇÃO
DOS ESCOMBROS E LIMPEZA
DO LOCAL
Imediatamente após a demolição da estrutura, a equipa de demolição procedeu à verificação do local no sentido de se certificar
se as detonações das cargas explosivas foram
completas. Após esta verificação, foi realizado um registo fotográfico do local, o qual,
depois de comparado com o registo inicial,
realizado antes do início do processo de
demolição do edifício, permitiu identificar
possíveis danos produzidos pela detonação,
assim como servir para memória futura.
A dimensão do espaço ocupado pelos escombros não excedeu os 1.000 m2 previstos.
Ou seja, aproximadamente, a área que o
edifício ocupava em planta antes da demolição (Figura 17).
Posteriormente iniciaram-se os trabalhos
de remoção dos escombros a fim de serem
submetidos a processos de reciclagem e
posterior entrega, em vazadouro, dos detritos resultantes não recicláveis. Antes do
transporte, ainda no local da demolição, alguns dos escombros tiveram que ser mais
fragmentados devido às suas dimensões.
Agora, com recurso a meios mecânicos a
partir do solo.
8. CONCLUSÃO
A demolição pelo uso controlado de explosivos do Edifício C5 do HFAR foi um projeto
concretizado pela Engenharia Militar portuguesa, representada pelo Regimento de Engenharia N.º 1, com supervisão técnica da
Direção de Infraestruturas do Exército. A sua
concretização, com sucesso, revelou que a
Engenharia Militar mantém o saber e o saber

fazer do conhecimento e acompanhamento
destas técnicas de demolição que se vão
realizando, internacionalmente, com alguma
frequência, embora em Portugal, comecem
a ocorrer com mais assiduidade.
Os resultados planeados foram atingidos
com a concretização do evento, pois o colapso ocorreu conforme o mecanismo idealizado. Não se verificaram danos nos edifícios adjacentes, os valores registados nos
sismógrafos estavam dentro dos limites dos
valores esperados, os efeitos ambientais
produzidos foram controlados e reduzidos,
os custos e prazos de execução da demolição foram cumpridos e, apesar do risco
subjacente ao facto de se tratar da demolição de um edifício localizado no interior
de um hospital, verificou-se que a solução
foi a que melhor salvaguardou a especificidade do local, diminuindo, ao mínimo, os
incómodos provocados aos utentes do hospital, os quais poderiam ser superiores se o
método escolhido tivesse sido o recurso a
uma demolição convencional por meios
mecânicos.
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Resumo
Este trabalho refere-se a uma abordagem ao tema do sequestro do
carbono em produtos de cortiça utilizados em construção civil,
usando como caso de estudo o edifício do Observatório do Sobreiro
e da Cortiça, em Coruche. Esta obra representa um excelente
exemplo das múltiplas aplicações da cortiça neste domínio e permite
evidenciar uma quantificação adequada da capacidade de sequestro
de carbono por esta via.
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Abstract
Sequestration of carbon dioxide in cork products for civil construction
– The Cork Oak and Cork Observatory as a case study
This work refers to an approach to the carbon dioxide sequestration
theme in cork products used in civil construction, using as a case
study the building of the Cork Oak and Cork Observatory, in Coruche.
This building is an excellent example of the multiple applications of
cork in this field and allows for a proper quantification of the carbon
sequestration capacity in this way.
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ENQUADRAMENTO
Considerando o potencial tectónico do lugar
(Figuras 1 e 2), nomeadamente o montado
de sobro no concelho de Coruche e a integração num abrangente plano de desenvolvimento estratégico no âmbito do setor
corticeiro, no qual também se inclui a ideia
de um Parque Temático, o Observatório do
Sobreiro e da Cortiça, construído entre 2007
e 2009, é um edifício [1] que, no âmbito do
seu próprio nome, é destinado aos seguintes
objetivos:
›	Apoiar, proteger e promover a investigação de cariz industrial;
›	Promover a utilização da cortiça e respetivos subprodutos, considerando os pontos
de vista educacional, cultural, científico
e técnico (incluindo a realização de seminários e congressos);
›	Criar e acolher um centro de dados/mediateca temática;
›	Organizar exposições colecionando artefactos, instrumentos, fotografias, livros.
Em traços largos, o programa funcional,
distribuído por dois pisos e uma cave (Figuras 3 e 4), estabeleceu a necessidade de

zonas preferencialmente destinadas à comunicação/divulgação (piso 0: receção, exposições, anfiteatro, bar, administração e
IS), ao estudo/investigação (piso 1: centro
de dados/mediateca, laboratórios, sala de
aulas e oficinas) e a um armazenamento
geral (cave), entre si articulados por espaços
híbridos de circulação/exposição.
Mais que um simples edifício, o projeto vencedor do concurso de conceção da autoria

Figura 2 Planta de implantação

da Arquétipo Atelier Lda. (Arquitetos – Manuel Couceiro & Susana Couceiro) propôs,
no contexto dos respetivos objetivos, que
o próprio edifício fosse um exemplo construído do uso da cortiça como paradigma
da Arquitetura, formalmente organizado de
modo a atrair os visitantes através de um
grande “abraço” (Figuras 5 e 6), exponenciando assim o potencial de utilização daquele material e suas inerentes mais-valias
na construção, assim como o impacto da
respetiva divulgação.
Para tal, e para além do tradicional uso dos
derivados da cortiça (isolamentos, revestimentos interiores...), a aposta foi feita através
de opções originais, nomeadamente pelo
apelo à exploração sensorial, sobretudo visual, da cortiça natural e pela proposta de
novas soluções técnicas de cariz ecológico,
implicitamente contribuindo para a sustentabilidade ambiental e dos ecossistemas e
induzindo novos caminhos quanto à investigação científica da cortiça aplicada à construção.
Tais opções consubstanciam-se numa série
de itens/situações de utilização, englobando
o uso do aglomerado expandido (ou negro)
de cortiça nos acabamentos/revestimentos

Coruche

Parque Industrial “Monte da Barca”
Observatório do Sobreiro e da Cortiça

Montado
de sobro
Montado
de sobro

Figura 1 Planta de localização
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0.00 Pátio
0.01 Entrada principal
0.02 Saída de emergência / Acesso de serviços
0.03	Espaço multiusos (Foyer / Receção /
Exposições / Circulação)
0.04 Área administrativa / Lobby
0.05 Área administrativa / Sala de reuniões
0.06 Área administrativa / Gabinete
0.07 Exposições
0.08 Elevador
0.09 Auditório
0.10 Auditório / Palco
0.11 Bar
0.12 Bar / Arrumos
0.13 Cafetaria
0.14 I.S. Senhoras
0.15 I.S. Homens
0.16 Arrumos
0.17 Escada principal
0.18 Escadas

1.01 Foyer / Exposições / Circulação
1.02 Secretariado
1.03 Centro de dados / Mediateca
1.04 Elevador
1.05 Auditório / Balcão
1.06 Zona técnica
1.07 Espaços para tradução simultânea
1.08 Saída de emergência / Acesso de serviços
1.09 Oficina
1.10 I.S. e vestiários
1.11 Sala de aula (computadores)
1.12 Laboratório / Ensaios físicos e mecânicos
1.13 Laboratório / Química
1.14 Laboratório / Zona de lavagem
1.15 Laboratório / Balanças
1.16	Laboratório / Microscopia, Microbiologia
e Análise de Imagens

Figura 3 Planta / piso 0

Figura 4 Planta / piso 1

exteriores e interiores (paredes e tetos), do
aglomerado expandido como isolamento
não visível (acústico, térmico e anti-vibrátil),
do regranulado expandido de cortiça na
betonilha dos pavimentos, da cortiça incorporada nos pavimentos de linóleo, da cor-

tiça natural (virgem e amadia) como revestimento de fachada e das “rabanadas brocadas” em vãos interiores (efeito tipo biombo).
Destas situações destacamos, pelo carácter
inovador e forte impacto visual:
›	A cortiça natural (virgem e amadia) no

Figuras 5 e 6 Vistas exteriores do edifício do Observatório do Sobreiro e da Cortiça
102 • INGeNIUM Março/Abril 2016

revestimento exterior (Figuras 7 a 10),
contribuindo para o entendimento do
edifício como uma metáfora do próprio
sobreiro (contraste entre dois tipos de
cortiça), aplicada sobre uma subestrutura
metálica e assim constituindo uma inovadora fachada ventilada, abrindo portas
a novos estudos sobre os efeitos térmicos
de um isolamento como camada exterior
de revestimento;
›	As “rabanadas brocadas” (ou aparas de
broca), também elas de cortiça natural,
proporcionando um efeito de transparência entre os espaços (Figuras 11 a 14);
›	O aglomerado expandido de cortiça, aplicado nas paredes e tetos do auditório,
como material de correção acústica, mas
exibindo também uma organização em
relevo e onde foram diretamente feitas
pinturas decorativas (técnica pioneira de
“fresco” sobre cortiça) (Figuras 15 e 16).
O Observatório do Sobreiro e da Cortiça
pode, assim, assumir-se como um protótipo, modelo apropriado para uma investigação científica, dele emergindo, com naturalidade, um projeto designado por “i_Cork
/ Cork, Architecture, Design and Innovation”,
que tem sido desenvolvido de forma parcelar e cujos objetivos são:
›	O estudo integrado, considerando os aspetos científicos, técnicos e artísticos, da
aplicação da cortiça e seus derivados na
construção, em especial como revestimento de fachadas;
›	
Aumentar o potencial empírico dessa
aplicação para níveis científicos e industriais;
›	Cálculo do sequestro de carbono inerente
a esse tipo de utilização;

Comunicação Engenharia de Materiais

Figura 7 Fachada ventilada / esquissos

Figura 9 Fachada ventilada / Estereotomia, texturas e cores (azul Coruche) – pormenores

bilidade ambiental, propõe-se, através do
exemplo do Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, apresentar um conjunto de medições
e cálculos, resultantes de todas as aplicações
da cortiça e seus derivados nos edifícios, daí
retirando as consequentes ilações.

Figura 8 Fachada ventilada / construção

›	Caracterizar os produtos da cortiça, atendendo aos efeitos da respetiva utilização,
nomeadamente considerando o envelhecimento, selecionando uma série de
correspondentes indicadores;
›	Explorar os efeitos sensoriais, visual e outros, da cortiça e seus derivados, como
material de revestimento das fachadas;
›	Contribuir para o desenvolvimento industrial das possíveis técnicas/soluções emergentes.
A presente comunicação enquadra-se nestes
objetivos e, assumindo o sequestro de carbono como uma faceta maior da sustenta-

CÁLCULO DO SEQUESTRO
DE CARBONO

Figura 10 Fachada ventilada / Estereotomia,
texturas e cores (azul Coruche)

Como qualquer planta, o sobreiro, através
da fotossíntese, sequestra o carbono na
matéria vegetal que produz, entre a qual a
cortiça, que com a extração periódica, ao
longo da vida, é o principal componente.
A base de cálculo assenta na relação e quantidades dos materiais utilizados, cortiça e
derivados, caracterizados e correlacionados
com o respetivo mapa de quantidades,
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definido no projeto do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, o que se apresenta na
Tabela 1.

Figura 11 “Rabanadas brocadas”
e rolhas

Figura 12 Painel de “Rabanadas brocadas” –
– montagem

Figura 13 Painel de “Rabanadas brocadas” –
– transparência

Figura 14 Painel e porta de “Rabanadas
brocadas” – entrada do laboratório

De acordo com a bibliografia temos os seguintes considerandos para cálculo:
›	Teor de carbono médio da cortiça amadia
(C) = 55,1% em peso [2, 3];
›	Teor de carbono médio da cortiça virgem
(C) = 59,6% em peso [2, 3];
›	Teor de carbono médio do aglomerado expandido de cortiça (C) = 64,6% em
peso [4];
›	Teor de humidade da cortiça (amadia e
virgem) (H) = 7% em peso [5];
›	Teor de humidade do aglomerado expandido de cortiça (H) = 4% em peso [6];
›	Relação mássica CO2/C = 3,664 [2, 3, 4];
›	Massa volúmica1 do aglomerado expandido de cortiça = 120 kg/m3;
›	
Teor2 de cortiça no linóleo = 10% em peso;
›	Teor3 de regranulado negro na betonilha
= 100 kg/m3;
›	Cortiça amadia = 7,03 kg/m2 (determinado experimentalmente com base numa
amostra);
›	Cortiça virgem planificada = 4,51 kg/m2
(determinado experimentalmente com
base numa amostra);
›	Massa volúmica aparente do regranulado
expandido de cortiça = 75 kg/m3 [7];
›	Linóleo = 3kg/m2 (dados do fabricante);
›	Aparas brocadas = 5,93 kg/m2 (determinado experimentalmente com base numa
amostra) (índice de ocupação = 0,85).
O cálculo do CO2 sequestrado é efetuado
de acordo com a equação seguinte:

Figuras 15 e 16 Aglomerado expandido de cortiça, aplicado nas paredes e tetos do auditório (correção acústica e decoração)
1
2
3

Valor correntemente usado como referência.
Com base em [8] que indica que a composição do linóleo tem 40% em peso de ligantes e 60% em peso de cargas.
De [7] sabe-se que um betão leve (1 vol cimento: 2 vol areia: 6 vol regranulado) tem uma massa volúmica de 900 kg/m3 e de [9] sabe-se que um betão corrente
tem em média 2400 kg/m3  1 m3 de betonilha (900 kg) tem 0,333 m3 de betão (2.400 kg/m3) = 800 kg e 0,666 m3 de regranulado = 100 kg.
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Tabela 1

Observatório do Sobreiro e da Cortiça – Mapa de quantidades da cortiça e seus derivados

Item de construção

1

2

Local

Descrição

a) Casa do gerador
b) Casa do gás
c)	Cobertura
do estacionamento
d) Bancos de jardim
a) Rés-do-chão
b) 1.º andar

Arranjos exteriores

Regularização de pisos (isolamentos)
c) Terraços

3

Alvenarias (isolamentos)

4

Carpintarias interiores

a) Exterior
b) Interior
Portas/divisórias
a) Pavimento
b) Paredes de auditórios

5

Revestimenrtos

c) Tetos

d) Paredes exteriores

Tabela 2
Item

1 a)
1 b)
1 c)
1 d)
2 a)
2 b)
2 c) i)
2 c) ii)
3 a)
3 b)
4
5 a)
5 b) i)
5 b) ii)
5 c) i)
5 c) ii)
5 c) iii)
5 c) iv)
5 d) i)
5 d) ii)
Total

Quantidade

Blocos de aglomerado expandido de cortiça com 20 cm de espessura
Blocos de aglomerado expandido de cortiça com 10 cm de espessura

55,00 m2
10,00 m2

Placas de aglomerado expandido de cortiça com 6 cm de espessura

56,00 m2

Blocos de aglomerado expandido de cortiça com 0,5 m × 0,5 m × 1,0 m
Betonilha de betão com regranulado de cortiça expandida com 2,5 cm de espessura
Betonilha de betão com regranulado de cortiça expandida com 2 cm de espessura
i) Regranulado expandido de cortiça com 10 cm de espessura média
+
ii) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 6 cm de espessura
Placas de aglomerado expandido de cortiça com 4 cm de espessura
Placas de aglomerado expandido de cortiça com 4 cm de espessura
Rabanadas brocadas
Linóleo XF Venetto com 2,5 mm de espessura
i) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 2 cm de espessura
ii) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 3 cm de espessura
i) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 2 cm de espessura
ii) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 2 cm de espessura
iii) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 4 cm de espessura
iv) Placas de aglomerado expandido de cortiça com 2 cm de espessura
i) Cortiça amadia cozida
ii) Cortiça virgem planificada

CO2 sequestrado por item e total
Superfície
(m2)

Volume
(m2)

Massa
(kg) M

Teor de Humidade
(%) H

Teor de Carbono
(%) C

55,00
10,00
56,00
–
527,50
427,75
440,00
440,00
767,14
140,00
60,00
227,00
75,35
85,00
112,14
66,26
302,34
3,20
250,00
315,69
–

11,00
1,00
3,36
1,00
13,19
8,56
44,00
26,40
30,69
5,6
–
–
1,51
2,65
2,24
1,33
12,09
0,06
–
–
–

1.320,0
120,0
403,2
120,0
1.319,0
856,0
3.300,0
3.168,0
3.682,8
672,0
302,4
68,1
181,2
306,0
268,8
159,6
1.450,8
7,2
1.757,5
1.423,8
–

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
4
4
4
4
4
4
7
7
–

64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
55,1
55,1
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
64,6
55,1
59,6
–

CO2 sequestrado
(kg)
2.999,4

272,4
916,2
272,7
2.997,1
1.945,1
7.498,5
7.198,5
8.368,3
1.527,0
567,8
127,9
411,7
714,8
610,8
362,7
3.296,6
16,3
3.299,8
2.891,6
46.295,2

4 unidades
527,50 m2
427,75 m2
440,00 m2
767,14 m2
140,00 m2
60,00 m2
227,00 m2
75,35 m2
85,00 m2
112,14 m2
66,26 m2
302,34 m2
3,20 m2
250,00 m2
315,69 m2

valor de 46.295 kg de dióxido de carbono.
Para se ter uma noção do que este valor representa, podemos fazer a seguinte equivalência: o automóvel cuja versão foi a mais
comercializada em Portugal em 2014 [10]
(BMW Série 1 116d Efficient Dynamics, 5
portas, 116 cv) tem uma emissão combinada
de CO2, segundo o fabricante, de 99 g/km.
Assim, o CO2 sequestrado nos produtos de
cortiça usados no Observatório do Sobreiro
e da Cortiça corresponde à poluição produzida por esta viatura ao longo de uma quilometragem de 467.628 km.
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existente mas necessária à tomada de decisão a nível do Green Building.
Foi determinada a contribuição de uma construção, neste caso o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, no que se refere à incorporação de produtos de cortiça, para o sequestro de carbono, correspondendo a um

[3] L. Gil, C. Pereira, Tecnologia e Vida, 1, 12-15 (2007).
[4] L . Gil, N. Marreiros, P. Silva, Ciência & Tecnologia de Materiais, 23 (3/4), 42-43 (2011).
[5] P
 ereira, H., Cork Biology, Production and Uses,
Ed. Elsevier, The Netherlands, 2007.
[6] N
 orma Portuguesa NP-67 (1989) Cortiça-Aglomerados puros expandidos em placas para
isolamento térmico. Características, colheita
de amostras e acondicionamento.
[7] L. Gil, Manual Técnico: Cortiça como material de
construção, Ed. APCOR, St.ª Maria de Lamas, 2007.
[8] w
 ww.alliedcork.com/alliedcork/index.html?
page=linoleum.html
[9] www.infopedia.pt/$betao
[10] w
 ww.motorconsult.pt/noticias/11-noticias/3005os-carros-mais-vendidos-em-portugal#.VPXs
L01ybcc

Março/Abril 2016 INGeNIUM • 105

Análise

Análise

As Indústrias Químicas
em Portugal
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1. A
 S INDÚSTRIAS DE PROCESSOS
QUÍMICOS E BIOLÓGICOS:
UM MUNDO SURPREENDENTEMENTE
VASTO
As indústrias de processos químicos e biológicos são “as que efetuam mudanças de
estado, de conteúdo energético, de composição química e/ou de características biológicas”. Assim, abrangem setores tão diversos como a cerâmica, os cimentos, a
celulose, a refinação de petróleos e a petroquímica, e também as farmacêuticas, as
indústrias agroalimentares e o tratamento
de resíduos.

Na perspetiva portuguesa, estas indústrias
foram e são um dos sustentáculos da Economia. Basta lembrarmo-nos do setor vinícola e também do Complexo do Barreiro,
erguido a Sul do Tejo em 1908 por Alfredo
da Silva, com as vertentes adubeira e agroalimentar. E hoje, dois dos mais importantes
clusters industriais portugueses são de processos químicos e biológicos:
›	O cluster da floresta/celulose/papel;
›	O cluster da refinação do petróleo/petroquímica e derivados.
2. A EVOLUÇÃO DAS INDÚSTRIAS
DE PROCESSOS QUÍMICOS
E BIOLÓGICOS EM PORTUGAL
DESDE 1945
Depois de 1945, de par com o Plano Hidroelétrico Nacional, as indústrias de processos químicos continuaram a ser um dos
motores do desenvolvimento económico e
social do País.
Por isso, partilho a minha visão da evolução
destas indústrias nos últimos 70 anos, dividindo-a em nove períodos:
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Tabela 1
1948 a
1962 a
1969 a
1974 a
1979 a
1985 a
1993 a
2002 a
2011 a

1961
1968
1973
1978
1984
1992
2001
2010
...

Principais fases da indústria de processos químicos em Portugal de 1948 a 2015
A consolidação da indústria portuguesa de processos químicos
A internacionalização da indústria química
Os grandes projetos
O primeiro choque petrolífero, a recessão económica e as transformações empresariais
O relançamento frustrado
A crise e a adaptação às novas realidades: a reestruturação forçada
A construção da competitividade intrínseca: a concorrência em mercado aberto
A iberização da economia portuguesa
O Protetorado Europeu

A) 1948 a 1961
A consolidação da indústria portuguesa
de processos químicos
O pós-guerra foi marcado pela necessidade
da autossuficiência energética e alimentar.
Em termos energéticos, o Plano Hidroelétrico Nacional criou a maior capacidade de
produção elétrica de origem nacional. E essa
eletricidade cruzou-se com a produção de
adubos, pois o amoníaco era obtido a partir
de hidrogénio eletrolítico em Estarreja e Alferrarede/Abrantes. Hoje, 65 anos depois, o
Complexo Químico de Estarreja continua a
ser um dos maiores polos da indústria portuguesa.
Neste período, devem acrescentar-se mais
alguns marcos:
›	
Na celulose: arranca em 1961 a fábrica de
Constância com pasta de bissulfito;
›	
Na indústria cervejeira: entra em laboração
a unidade da Leça do Balio, junto ao Porto;
›	Na refinação de petróleo: aumento de
capacidade de Cabo Ruivo, em 1956, para
1,2 milhões de toneladas.
B) 1962 a 1968
A internacionalização
da indústria química
A adesão à EFTA (Associação Europeia de
Comércio Livre) veio dar um grande impulso
às indústrias de processos químicos, nomeadamente às celuloses e aos concentrados de tomate.
Arranca em 1964 a celulose de Setúbal e
em 1965 a Celbi na Figueira da Foz, ambas
produzindo pasta de sulfato/kraft. Os concentrados de tomate expandiram-se no Ribatejo. Por outro lado, o aumento do consumo dos produtos petrolíferos levou ao
projeto de uma refinaria a Norte, em Matosinhos, inaugurada em 1969.
Outros marcos importantes neste período:
›	Em 1969 nova fábrica de cervejas de Vialonga, a Norte de Lisboa;
›	Arrancou em Alverca a segunda unidade
de ácido nítrico em 1968, integrada na
fábrica de adubos azotados.

C) 1969 a 1973
Os grandes projetos
Em 1967, na sequência da Guerra dos Seis
Dias, o Canal do Suez foi encerrado e o
abastecimento do petróleo à Europa passou
a usar a rota do Cabo da Boa Esperança.
Este facto, juntamente com a descoberta
de petróleo em Angola, então sob administração portuguesa, levou ao aumento da
refinaria de Matosinhos para 5 milhões de
t/ano e a aprovar uma refinaria e um complexo petroquímico de olefinas em Sines.
Em articulação, é aprovada uma petroquímica de aromáticos em Estarreja e Matosinhos e para tal é autorizado novo aumento
da refinaria de Matosinhos para 7,5 milhões
de t/ano. O terminal petrolífero de Sines,
com capacidade para navios de 500.000
toneladas, provenientes do Cabo da Boa
Esperança, consolidou o cluster petrolífero/
petroquímico e converteu a indústria química no motor do desenvolvimento industrial.
D) 1974 a 1978
O primeiro choque petrolífero,
a recessão económica e as
transformações empresariais
Mas, os melhores projetos industriais podem
ser transtornados pela política internacional.
Em 1973, na sequência da Guerra do Yom
Kippur, é declarado um embargo petrolífero,
seguido da quadruplicação dos preços pela
OPEP. O ano de 1974 confirma o novo preço
do petróleo, o que altera os pressupostos
dos projetos efetuados no período anterior
na química orgânica pesada.
A análise das consequências do que se estava a passar foi prejudicada pelas transformações políticas que o País então atravessou
e que alteraram o quadro da gestão industrial através das nacionalizações decididas
pelo poder político.
As indústrias químicas foram particularmente
afetadas por este processo:
›	Nacionalização da CUF, dos Nitratos de
Portugal e do Amoníaco Português, fun-

didas em 1978 numa única empresa, a
Quimigal;
›	Nacionalização da Sacor, da Sonap e da
Petrosul, fundidas na Petrogal;
›	Nacionalização da Companhia Portuguesa
de Celulose, da Socel, da Celtejo, da Cel
norte e da Celulose do Guadiana, integradas na Portucel;
›	Nacionalização dos Cimentos de Leiria,
da Cimentos Tejo, da Cisul, da Cinorte e
dos Cimentos do Cabo Mondego, integradas na Cimpor;
›	Nacionalização da Siderurgia Nacional;
›	Nacionalização das três cervejeiras portuguesas.
E o que é que se decidiu fazer para adaptar
as empresas à nova realidade?
A construção da refinaria de Sines, já em
curso em 1974, prosseguiu e arrancou em
1978.
A petroquímica de aromáticos arrancou com
a produção de mononitrobenzeno e anilina
em Estarreja. O seu abastecimento ficou dependente da importação de benzeno através
de Aveiro. Este consumo de aromáticos veio
dar um impulso decisivo à concretização da
Unidade de BTX de Matosinhos.
Quanto ao projeto das olefinas, baseado
num “steam-cracker” de 200.000 t/ano de
etileno, foi decidido o aumento da capacidade para 300.000 t/ano e a construção de
mais 18 unidades a jusante. Procurava-se
ganhar no efeito de escala o equilíbrio perdido com o aumento do custo das matérias-primas.
E) 1979 a 1984
O relançamento frustrado
1979 marcou um ponto de viragem na indústria química: após um período de atrasos
de quatro anos, o desenvolvimento voltava
a basear-se na conclusão dos projetos elaborados entre 1969 e 1973.
Para este relançamento contribuíram o sucesso da aplicação do primeiro programa
do Fundo Monetário Internacional e a retoma económica internacional. Arranca em
1981 a petroquímica de aromáticos em Matosinhos, cujo benzeno passa a alimentar
as unidades de anilina da Quimigal em Estarreja, e em 1982 o “steam-cracker” de etileno e as fábricas de polímeros em Sines.
É entre 1979 e 1981 que se dá a ilusão da
possibilidade de um relançamento da indústria química nos moldes do final dos
anos sessenta:
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›	
Prosseguimento, pela Quimigal, da construção da unidade de peletização de cinzas
de pirite (unidade KowaSeiko), no Barreiro,
que arrancou em 1981 para encerrar pouco
depois por falta de viabilidade económica;
›	Unidades de polióis, resinas de poliéster
e fibra de vidro, também no Barreiro, com
arranque em 1981;
›	Em 1982 a unidade de ftalatos em Cabo
Ruivo aumentou a integração a jusante
dos aromáticos através do consumo de
ortoxileno.
Estes investimentos padeceram, em retrospetiva, de dois erros de avaliação estratégica:
›	Não foi salvaguardada a endogeneização
das tecnologias utilizadas nem se geriu a
inovação tecnológica tendo em vista a
competitividade em mercado aberto;
›	A importância do mercado a jusante continuou a ser subvalorizada não se adaptando as produções à capacidade dos
mercados em as absorver.
E o segundo choque petrolífero de 1981,
provocado pela queda do Xá do Irão, constituiu um golpe devastador que fez entrar a
economia portuguesa em recessão.
Todavia, efetuaram-se neste período investimentos importantes de reforço da malha
produtiva da indústria química:
›	
Em 1982, a jusante dos aromáticos/anilina,
arranca a produção de isocianatos em Estarreja, através da Quimigal e da Upjohn;
›	A Cires aumenta em 1982 a sua capacidade com 8.500 t/ano de PVC-emulsão;
›	Também em 1982 a Uniteca aumenta a
capacidade para 20.000 t/ano de soda
cáustica;
›	Arranca em 1984, na Figueira da Foz, a
celulose da Soporcel.
F) 1985 a 1992
A crise e a adaptação às novas realidades:
a reestruturação forçada
1984 e 1985 foi um período de correção
dos desequilíbrios nas finanças públicas,
tendo havido mais uma vez que se recorrer
ao Fundo Monetário Internacional.
Embora em 1985 algumas grandes indústrias químicas, como a Cimpor, a Portucel
e a Cires, continuassem a registar situações
financeiras desafogadas, outras, como a
Quimigal, a Siderurgia Nacional, a Companhia Nacional de Petroquímica e mesmo a
Petrogal, enfrentavam dificuldades financeiras.
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De entre as empresas em maior risco de
soçobrar, três grandes empresas de processos químicos foram objeto de especial
atenção do Estado: a Quimigal, a Companhia Nacional de Petroquímica/EPSI e a Siderurgia Nacional.
A Quimigal e a Siderurgia Nacional foram
objeto de reconversão, a Companhia Nacional de Petroquímica/EPSI foi objeto de
privatização, que levou ao seu controlo pela
multinacional finlandesa Neste Oy.
Apesar dos graves problemas surgidos, a
malha produtiva da indústria química nacional tinha-se fortalecido e o desafio era
o da otimização empresarial do parque industrial existente.
Neste período é também de referir:
›	O arranque de uma unidade de produtos
farmacêuticos de base, a Hovione;
›	A reconversão tecnológica do mononitrobenzeno/anilina com o arranque, em
1991, de uma nitração adiabática, que
veio tornar concorrencial a Anilina de
Portugal, nova empresa da fileira dos poliuretanos integrada no Grupo Quimigal;
›	Os aumentos de capacidade registados
na Cires e na Uniteca;
›	O início da produção de novos compostos
de sódio por parte da Soda Póvoa.
O ano de 1990 é marcado pela aprovação
da Lei 11/90, que permitiu a reprivatização
das empresas que haviam sido nacionalizadas em 1975.
Concretiza-se a privatização de várias empresas provenientes da completa reestruturação efetuada no Grupo Quimigal (Nutasa, CUF Têxteis, Lusol, Plasquisa, Lusofane,
Sonadel, Tinco e Previnil).
G) 1993 a 2001
A construção da competitividade
intrínseca: a concorrência
em mercado aberto
A adaptação de Portugal à economia de
mercado da União Europeia veio a consolidar-se neste período:
›	A petroquímica de Sines que havia sido
arrendada à empresa finlandesa Neste Oy
veio a ser-lhe vendida em 1993;
›	A Petrogal foi privatizada, modernizando
as refinarias de Sines e Matosinhos;
›	A holding Quimigal reprivatizada em 1997
foi depois fundida com a Uniteca. Em
1998 veio a ser conferido ao conjunto o
nome de CUF – Companhia União Fabril
S.A., nome, esse, herdeiro de uma tra-

dição industrial com origem em 1865;
›	Nos cimentos, a Cimpor veio também a
ser parcialmente reprivatizada, sendo vendida a participação do Estado na Secil;
›	Nas celuloses iniciou-se a reprivatização
da Portucel e na Soporcel a participação
do Estado foi parcialmente vendida;
›	Na indústria farmacêutica dá-se a expansão
da Hovione e a Bial, que criou um importante centro de I+DT.
No quadro de aparente sucesso desta política, Portugal foi aprovado em 1999 para
integrar a nova moeda única europeia, o
euro.
H) 2002 a 2010
A iberização da economia portuguesa
A entrada de Portugal no euro, em 2001, foi
considerada na altura como um marco no
desenvolvimento económico português e
o corolário do sucesso de Portugal no Mercado Único Europeu iniciado em 1986.
Paradoxalmente, a entrada no euro ir-se-ia
revelar posteriormente um fracasso. E quando
em 2008 surgiu a grande crise financeira
internacional, tanto o Estado português como
os bancos encontravam-se muito endividados pelo que a adaptação se iria revelar
dolorosa.
Para tentar contrariar este grave enquadramento, os Governos promoveram vários programas de apoio ao investimento produtivo,
como por exemplo os PIN – Projetos de Interesse Nacional. E revelando a importância
das indústrias de processos químicos e biológicos, vários destes PIN são deste setor:
›	Expansão das refinarias de petróleo de
Sines e de Matosinhos;
›	Expansão da fileira de poliuretanos de
Estarreja, por parte da CUF, da Dow e da
Air Liquide, aumentando a produção de
anilina para as 250.000 t/ano e de MDI
para as 180.000 t/ano, consolidando Estarreja como o maior complexo da fileira
dos poliuretanos do Sul da Europa;
›	
Novas fábricas de papel por parte do
Grupo Portucel Soporcel, em Setúbal e
na Figueira da Foz, aumentando assim o
VAB da fileira da floresta/celulose /papel;
›	Expansão das indústrias farmacêuticas,
incluindo novas unidades de “genéricos”.
Em termos de desenvolvimentos empresariais será também de referir:
›	A privatização total das siderurgias, em
que os produtos longos foram adquiridos
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pelo grupo espanhol Megasa, enquanto
os planos foram adquiridos por um consórcio internacional;
›	A aquisição em dezembro de 2004 do
Complexo de Olefinas de Sines pela Repsol,
consolidando a liderança nas indústrias
petrolífero-petroquímicos na Península
Ibérica;
›	A venda em 2008 da Adubos de Portugal
à espanhola Fertibéria, que assim integrou
à escala ibérica a sua produção.
I) 2011 a …
O protetorado europeu
O acumular sucessivo de défices nas contas
externas e nas contas públicas fez com que
o Governo português tivesse que pedir um
apoio financeiro externo em maio de 2011.
Foi o início do “período da Troika”, constituída pelo Fundo Monetário Internacional,
pelo Banco Central Europeu e pela Comissão
Europeia.
Para além da crise financeira internacional,
a pré-bancarrota de Portugal teve causas
internas profundas. E uma dessas causas foi
o ter-se desviado o crédito fácil – que a
entrada de Portugal no euro proporcionou
– para o consumo e para as empresas de
bens não-transacionáveis.
A aposta no equilíbrio das contas externas
passa pelo acesso mais fácil aos recursos
financeiros por parte das empresas industriais, sendo de sublinhar que, apesar de
tudo, neste período se concluíram importantes unidades de processos químicos, com
grande impacto nas exportações nacionais:
›	Uma nova unidade de hydrocracking que,
ao converter fuelóleo em gasóleo, permitiu que o País se tivesse tornado grande
exportador deste produto;
›	Reforço da integração a jusante das fábricas de celulose da Portucel Soporcel,
que assim passaram a exportar papel de
qualidade diretamente para os consumidores finais.
Com o aumento das exportações por parte
destas e de outras indústrias foi possível
atingir o equilíbrio das contas externas portuguesas logo em 2013. Foi um “quase milagre”. E as indústrias químicas tiveram aqui
uma importância decisiva.
Para concluir, sublinho três parâmetros fundamentais da competitividade industrial:
›	Uma inovação científico-tecnológica orientada para a competitividade das empresas;
›	Uma base energética competitiva;

›	
Investimentos na logística dos transportes
para promover a competitividade da exportação dos bens produzidos em Portugal.
3. OS DESAFIOS
DA COMPETITIVIDADE
RUMO AO FUTURO
Como já referi, o grande desafio para o futuro é conseguir que a economia portuguesa se mantenha no Euro pelos seus próprios meios, o que exige um aumento da
competitividade dos bens diretamente transacionáveis, em que as indústrias de processos químicos e biológicos continuam a
ser insubstituíveis.
3.1. A inovação tecnológica
e a empresa
A competição industrial exige que uma empresa tenha disponível uma forte inovação
tecnológica. A inovação tecnológica competitiva é a capacidade de converter a inovação tecnológica em novos produtos pelos
quais o mercado manifesta apetência. E esta
deriva de recursos humanos, de equipamentos e, sobretudo, de um enquadramento de gestão destes recursos que permita
que a empresa os utilize de uma forma otimizada.
3.1.1. Os equilíbrios no seio da empresa:
um quadrilátero instável mas
potencialmente virtuoso
Uma empresa industrial tem quatro áreas
chaves de funcionamento: Área Comercial/
Marketing; Produção; Inovação Tecnológica;
Engenharia/Projeto de Cálculo.
Dois destes vértices – as áreas Comercial e
de Inovação Tecnológica – são fundamentalmente criativos e irrequietos, enquanto
os outros dois – Produção e Engenharia –
têm que assegurar estabilidade e rigor. É
preciso entender a dificuldade que há em
fazer articular a “estabilidade” da Produção
com a “criatividade” da Inovação Tecnológica e aprofundar a articulação entre a “criatividade” dos Comerciais/Marketing e a dos
responsáveis da Inovação Tecnológica. É
que estes dois vértices poderão fortalecer-se mutuamente a bem de uma dinâmica
de sucesso.
3.2. A gestão da inovação tecnológica
A gestão da inovação tecnológica terá que
começar desde logo pela definição das prioridades:

›	Olhar para onde? Preocupar-se com o
quê?;
›	Clientes, matérias-primas, processo industrial, concorrentes, produto final;
›	Recursos internos de I+DT;
›	Recrutar, mobilizar, avaliar e exigir;
›	A endogeneização versus outsourcing;
›	Os projetos de I+DT;
›	
Os cientistas, os tecnólogos e os gestores:
quem define? Quem manda? Quem avalia?.
Em termos de “corporate management”,
uma das questões que se põe em Portugal
é o alargamento da figura do Chief Technological Officer (CTO). Mesmo existindo
um CTO, as decisões estratégicas sobre
quais os principais projetos de I+DT a concretizar devem ser aprovadas colegialmente
com a participação dos responsáveis da
Produção, da Engenharia e Comercial/Marketing. Só assim se pode criar uma verdadeira cultura empresarial de inovação tecnológica economicamente competitiva.
4. Os engenheiros químicos
e biológicos e o futuro
da economia portuguesa
Para permanecer de forma sustentada no
euro é necessário atingir-se uma percentagem das exportações no Produto Interno
Bruto da ordem dos 50% e para isso é necessário que as indústrias de processos químicos e biológicos se tornem cada vez mais
competitivas.
Os engenheiros químicos e biológicos sabem
valorizar muitos dos recursos disponíveis,
baseando-se nas tecnologias apropriadas.
Para eles duas frases emblemáticas do Professor José Ferreira Dias, que foi Professor
do Instituto Superior Técnico e Ministro da
Economia, no seu livro “Linha de Rumo” de
1945:
“(…) A aspiração de vir a ser um engenheiro
como eu imaginava – um engenheiro cujo
engenho se utilizasse a projetar e construir.”
“Desenvolver a indústria não deve ser um
acidente, mas um estado permanente; não
é dar uma corrida e saltar um muro, mas
subir persistentemente uma ladeira.”
E é este o futuro que aponto aos jovens engenheiros que vão continuar a gesta de que
tive a oportunidade e o privilégio de apresentar.
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A INESPERADA SOMA DE CURVAS
E

m muitas situações nos domínios da Engenharia e da Economia ocorre que uma
dada grandeza resulta da soma de duas componentes que, dependendo de uma mesma
variável independente, variam de forma diferente relativamente a ela.
Vejamos um exemplo. No estudo da vida útil
de um veículo consideram-se duas componentes, o custo acumulado por quilómetro
percorrido do investimento e o custo acumulado por quilómetro percorrido da manutenção, cuja soma é a grandeza a otimizar.
O custo acumulado por quilómetro percorrido do investimento é representado por
uma curva que varia de forma decrescente
com a quilometragem acumulada, uma vez
que o valor do investimento é dividido ao
longo da utilização do veículo por uma
quantidade maior de quilómetros.
O custo acumulado por quilómetro percorrido da manutenção variará em função da
quilometragem acumulada de forma crescente, pois, ao longo da utilização, operações de manutenção preventiva mais onerosas são executadas e a manutenção curativa (reparação de avarias) é cada vez mais
complexa e onerosa. A soma dessas duas
curvas é uma curva com a forma de um U,
como se pode ver no Gráfico 1.

Gráfico 1 Custos específicos de investimento
e manutenção

A vida útil económica é o valor da quilometragem acumulada para o qual é mínima a
soma das duas componentes, isto é, onde a
curva do custo total tem o seu valor mínimo.
Em muitos livros e artigos técnicos, os autores colocam esse ponto mínimo da curva
total precisamente com a abcissa do ponto
em que as duas componentes – neste caso
relativas ao investimento e à manutenção
– têm o mesmo valor. Nada de mais errado!
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Como se pode ver no Gráfico 2, que foi construído com os mesmos dados do Gráfico 1
mas utilizando escalas diferentes nos dois
eixos, o valor total mínimo ocorre para outro
valor da abcissa.

Gráfico 3 e Gráfico 4 Soma de duas retas

Gráfico 2 Valor mínimo da curva total

E qual é esse valor? É precisamente o valor
da abcissa em que as tangentes às curvas das
duas componentes têm inclinações simétricas. Tal corresponde a dizer que na vizinhança dos pontos de tangência de cada
curva o aumento do valor relativo à manutenção é igual à redução do valor correspondente ao investimento. Em termos de cálculo
matemático a sua determinação faz-se igualando a zero a derivada da função total relativamente à abcissa. O erro referido ocorre,
por exemplo, em situações como:
›	
O cálculo da periodicidade ótima para
execução da manutenção preventiva, tendo
em consideração a fiabilidade de um sistema, o custo da execução preventiva e
os custos adicionais da reparação de eventual avaria (manutenção curativa);
›	O cálculo da quantidade económica de
encomenda, tendo em consideração a
quantidade consumida anualmente, o preço
unitário, o custo de posse de stock e o
custo de emissão da encomenda;
›	O cálculo da velocidade ótima de um avião,

tendo em consideração a resistência aerodinâmica e força de sustentação.
Para os menos entendidos em geometria
analítica pode simplificar-se procurando o
valor mínimo da soma de duas retas com inclinações diferentes, sendo uma com andamento crescente e a outra decrescente (Gráficos 3, 4 e 5). Como se verifica, em qualquer
dos casos o andamento da soma é sempre
crescente ou decrescente, não ocorrendo
qualquer mínimo (exceto para a abcissa infinita). Vejamos agora o que acontece no
caso do Gráfico 5.

Gráfico 5 Soma de duas retas

Neste caso, a soma das duas retas é uma reta
horizontal, sendo, portanto, o valor da soma
constante (e mínimo). Tal acontece porque
as duas retas têm inclinações com o mesmo
módulo mas sinais contrários, condição que
tem de se aplicar às tangentes das curvas do
Gráfico 1 para se encontrar o mínimo da soma
de duas curvas com andamentos opostos.

UMA VISÃO PORTUGUESA
DO MUNDO GLOBAL
Somos uma Consultora de Comunicação exclusivamente portuguesa
e independente. Percebemos Portugal e os portugueses, as companhias
e instituições, como ninguém. É exatamente por isso que os nossos Clientes
contam connosco para se afirmarem internacionalmente.
Gerimos diariamente programas de Comunicação em 13 outros países.

LPM :
consultoria de comunicação

MEDIÁTICA

estratégias de mediatização

INFORFI
agência de comunicação

LPM Comunicação SA
Edifício Lisboa Oriente - Av. Infante D. Henrique, n.º 333 H, Esc. 49 | 1800-282 Lisboa
T. +351 218 508 110 | F. +351 218 530 426 | lpmcom@lpmcom.pt | www.lpmcom.pt

SKILL

programas de relações públicas

Ação Disciplinar

Ação Disciplinar
RELATÓRIO DA ATIVIDADE
DO CONSELHO JURISDICIONAL – ANO DE 2015

O

Conselho Jurisdicional é composto pelos Presidentes
dos Conselhos Disciplinares das Regiões (artigo 26.º,
n.º 1 do Estatuto da Ordem dos Engenheiros).
As suas competências são as previstas no n.º 2 do artigo 26.º do
Estatuto da Ordem dos Engenheiros, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 119/92, de 30 de junho, e no Regulamento Disciplinar.
O Conselho Jurisdicional é constituído pelo Presidente, Eng. José
de Matos e Silva (que é também Presidente do Conselho Disciplinar
da Região Sul), sendo também seus membros o Eng. Joaquim

1. REUNIÕES
No decorrer de 2015 realizaram-se quatro
reuniões do Conselho Jurisdicional e uma
reunião conjunta do Conselho Diretivo Nacional/Conselho Jurisdicional.
2. O ESTATUTO DA ORDEM
DOS ENGENHEIROS
O novo Estatuto foi aprovado, durante este
ano, pela Assembleia da República – Lei n.º
123/2015, de 2 de setembro – e entrou em
vigor a 31 de dezembro de 2015.
3. A
 ÇÃO DISCIPLINAR GLOBAL
DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
Processos:
›	Transitados de anos anteriores: 38 (incluindo 4 recursos e 1 participação do
Conselho Jurisdicional)
›	Apresentados: 23 (incluindo 2 participações do Conselho Jurisdicional)
›	Julgados: 22 (incluindo 1 recurso e 1 participação do Conselho Jurisdicional)
›	Transitam para 2016: 39 (incluindo 3 recursos e 2 participações do Conselho
Jurisdicional)
Penas aplicadas, absolvição
e arquivamento: 22
›	Suspensão: 3 (no mesmo processo a 3
arguidos)
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Poças Martins (Presidente do Conselho Disciplinar da Região Norte)
e o Eng. Luís Serra e Silva (Presidente do Conselho Disciplinar da
Região Centro).
A assessoria e secretariado do Conselho Jurisdicional são assegurados pelo Dr. Fernando Duarte e pela Dr.ª Graça Câmara, dos
Serviços Jurídicos do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos
Engenheiros, contando, ainda, desde agosto de 2015, com a colaboração da Dr.ª Salomé Moreira.
Da atividade desenvolvida importa, em síntese, realçar:

›	Censura registada: 1
›	Advertência: 2
›	Absolvição: 2
›	Arquivamento: 13
›	Outros (ex.: não aceitação): 3
4. AÇÃO DISCIPLINAR TRAMITADA
NO CONSELHO JURISDICIONAL/
CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
4.1. P
 rocessos decididos:
1 participação e 1 recurso.

• D
 ecisão: não foi admitida a participação
– 25 de novembro de 2015.
Recurso 2-2014
• Participante: MP/Comunicação Social.
• Participados/Recorrentes: engenheiros.
• Motivo: queda de uma passagem.
• Entrada do recurso no Conselho Jurisdicional: 27 de maio de 2014.
• Relator: Eng. Luís Serra e Silva.
• Decisão: suspensão de 3 meses.
Processos que transitam para 2016

4.2. Participações/Recursos
entrados no Conselho
Jurisdicional, em 2015:
2 participações.
A – Origem das Participações
• De elementos dos Órgãos da Ordem: 1
• De colegas: 1
• D
 ecididos: 2, 1 participação entrada em
2015 e 1 recurso transitado do ano de 2014.
Participação 1-2015
• Participante: engenheiro.
• Participado: engenheiros, sendo um dos
engenheiros Membro Eleito.
• Motivo: participou ao Conselho Jurisdicional dos autores de um Estudo de Avaliação do Risco realizado.
• Entrada da participação no Conselho Jurisdicional: 18 de setembro de 2015.
• Relator: não houve nomeação.

Participação 1-2014
• Participantes: carta aberta – engenheiros.
• Participado: engenheiro.
• Motivo: declarações do participado.
• Obra: construção.
• Relator: Eng. Luís Serra e Silva.
• Parecer do Conselho Jurisdicional agendado para a primeira reunião de 2016.
Participação 2-2015
• Participante: engenheiro.
• Participados: engenheiros, Membros do
Conselho Disciplinar da Secção Regional
da Madeira.
• Motivo: incumprimento do Estatuto da
Ordem dos Engenheiros e do Regulamento
Disciplinar numa outra participação instaurada pelo Participante.
• Entrada da participação no Conselho Jurisdicional: 3 de novembro de 2015.

Ação Disciplinar

• A
 presente participação encontra-se em
análise, tendo sido requeridos elementos.

nião Conselho Diretivo Nacional/Conselho
Jurisdicional de 2016.

Recurso 3-2014
• Participante: particular.
• Participado: engenheiro.
• Órgão recorrido: Conselho Disciplinar.
• Decisão: arquivamento.
• Motivo: peritagem.
• Relator: Eng. Joaquim Poças Martins.
• Parecer do Conselho Jurisdicional: arquivamento.
• Agendada a decisão para a primeira reunião Conselho Diretivo Nacional/Conselho Jurisdicional de 2016.

5. PRORROGAÇÕES DE PRAZOS
DE ANÁLISE E DECISÃO DE PROCESSOS
O Conselho Jurisdicional concedeu dez
prorrogações de prazo para decisão dos
processos, solicitadas pelos Conselhos Disciplinares, distribuídas como segue: Conselho Disciplinar da Região Centro – três;
Conselho Disciplinar da Região Sul – sete.
Por seu turno, o Conselho Jurisdicional solicitou ao Bastonário oito prorrogações para
concluir os processos em seu poder e análise e decisão conjunta com o Conselho
Diretivo Nacional.

Recurso 4-2014
• Participante: particular.
• Participado: engenheiro.
• Órgão recorrido: Conselho Disciplinar.
• Decisão: arquivamento.
• Motivo: atuação do engenheiro participado enquanto técnico de uma autarquia.
• Relator: Eng. Luís Serra e Silva.
• Parecer do Conselho Jurisdicional agendado para a primeira reunião de 2016.

6. PUBLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
No ano de 2016 foi publicada, na Revista
“INGENIUM”, a jurisprudência seguinte:
INGENIUM n.º 145 – Janeiro/Fevereiro: publicação resumida de um acórdão do Conselho Disciplinar da Região Centro, que aplicou
a pena de Censura Registada a uma engenheira civil que não exerceu as suas funções
de diretora técnica com a diligência devida.

Recurso 5-2014
• Participante: empresa.
• Participado: engenheiro.
• Órgão recorrido: Conselho Disciplinar.
• Decisão: advertência.
• Motivo: licenciamento de projeto de gás
(não cedência de direitos de autor).
• Relator: Eng. Joaquim Poças Martins.
• Parecer do Conselho Jurisdicional: con-

INGENIUM n.º 146 – Março/Abril: publicação resumida dos relatórios de atividade
dos órgãos disciplinares. Abriu este ciclo o
relatório do ano de 2014 do Conselho Disciplinar da Região Sul.
INGENIUM n.º 147 – Maio/Junho: continuação da publicação resumida dos relatórios referentes a 2014 dos órgãos discipli-

firmação da pena de Advertência (25 de
novembro de 2015).
• Agendada a decisão para a primeira reu-

nares da Ordem dos Engenheiros, iniciada
no número anterior, tendo sido publicado
o relatório do Conselho Disciplinar da Região Centro.
INGENIUM n.º 148 – Julho/Agosto: publicação do relatório da atividade do Conselho
Jurisdicional do ano de 2014, em que se inclui a ação disciplinar conjunta do Conselho
Diretivo Nacional/Conselho Jurisdicional.
INGENIUM n.º 149 – Setembro/Outubro:
resumo de dois acórdãos do Conselho Disciplinar da Região Centro, que aplicaram a
pena de Suspensão de 60 dias a um engenheiro civil por não ter cumprido corretamente um contrato respeitante à elaboração
de projeto de alteração de um alvará de loteamento e, posteriormente, o mesmo engenheiro, por não ter cumprido a pena aplicada e nunca se deixar notificar, ser condenado numa pena de Suspensão por 365 dias.
INGENIUM n.º 150 – Novembro/Dezembro:
resumo de um acórdão do Conselho Disciplinar da Região Sul, em que foi aplicada
uma pena de Advertência a um engenheiro
civil por este não ter prestado a assistência
técnica necessária, estando a esta obrigado,
quer contratualmente, quer legalmente.
7. REVISÃO DO REGULAMENTO
DISCIPLINAR
De modo a adequá-lo ao Estatuto da Ordem
dos Engenheiros aprovado em setembro de
2015, o Presidente do Conselho Jurisdicional
assumiu a tarefa de proceder à elaboração
da sua revisão.

Anexo ao Relatório do Conselho Jurisdicional 2015
Movimento Disciplinar 2015
Participações
Órgãos
Disciplinares

Transitados
Anos anteriores

Apresentados
2015

CDISN *

10

CDISC

4

CDISS
CDISM
CDISA
Total Regional
Partic.
CJ/CDN Total Nac.
Recursos
Total Geral

Decisões

Decisões
2015

Transitam
2016

6

8

3

1 (3)***

19

8

0

2

Penas
Absolv.

Arquiv.

Outros

0

1

5

0

0

0

1

0

0

0

1

7

1

0

0

0

0

1

Suspensão

Advertência

Censura
Registada

1M

2M

8

2

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

10

17

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

3M +6M

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

21

20

34

2

1

0

0

0

0

2

13

2

1

2

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

1

34

23

21

36

2

1

0

0

0

0

2

13

3

4

0

1

3

0

0

0

0

3**

0

0

0

0

38

23

22

39

2

1

0

0

3

0

2

13

3

(*) Um processo suspenso a aguardar decisão judicial. • (**) Três arguidos no mesmo processo. • (***) Três decisões mas só uma transitou em julgado.
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Bitcoin: a admirável
moeda nova
Pode existir dinheiro que…
não existe?

H
Jorge Buescu
Professor na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa // jsbuescu@fc.ul.pt

oje em dia, uma nota ou uma moeda
não passa de uma “ficha de pagamento”. O seu valor material não
tem relação com o valor que lhe é atribuído:
uma nota de 100€ custa umas dezenas de
cêntimos a produzir; no entanto, representa
um valor de 100€. As entidades emissoras
não têm de dispor de reservas (de ouro, por
exemplo) correspondentes ao valor da moeda
em circulação. Aquilo que confere valor à
nota de 100€ é a confiança: neste caso, a
confiança em que os bancos centrais garantem esse valor para a nota enquanto unidade de troca. Em última análise, todo o sistema financeiro se baseia na confiança numa
terceira parte, seja o Banco Central Europeu,
os bancos onde se deposita o dinheiro ou
os emissores de cartões de crédito.

Será possível libertarmo-nos de tudo isto?
Este cenário aparentemente impensável já
existe: chama-se Bitcoin e é uma unidade de
transacção 100% electrónica, sem qualquer
representação física. Se eu tiver uma Bitcoin,
não possuo nada de tangível, pois esta consiste num conjunto de bits – que nem sequer
está no meu computador, mas algures no
ciberespaço, “na nuvem”. No entanto, consigo utilizá-la para fazer transacções online
com toda a segurança. Sem necessidade de
confiança, sem autoridades externas, sem
114 • INGeNIUM Março/Abril 2016

terceiras partes envolvidas. E com toda a certeza de não existirem fraudes.
Assim descrita, a Bitcoin parece um cenário
saído de uma distopia cyberpunk digna de
William Gibson ou Philip K. Dick. Como é
possível funcionar?
A Bitcoin é um protocolo de transacções
proposto por Satoshi Nakamoto em Novembro de 2008, com a publicação do artigo de nove páginas “Bitcoin: a peer-to-peer electronic payment system”, numa
lista de discussão sobre criptografia. Dois
meses depois, Nakamoto disponibilizou o
software que iniciou a rede e disponibilizou
as primeiras unidades da criptomoeda que
propunha, chamada Bitcoin. A primeira transacção em Bitcoins foi feita em 12 de Janeiro de 2009, entre Nakamoto e o seu colega Hal Finney (entretanto falecido).
Para adensar todo este desmaterializado
enredo, a verdadeira identidade de Nakamoto é desconhecida. Ninguém sabe se ele
é ou não japonês como o pseudónimo sugere (embora se julgue que não pois o seu
inglês é perfeito), ou sequer se é um indivíduo ou um grupo. Abundam teorias mais
ou menos conspirativas sobre o assunto
(curiosamente, durante a escrita deste artigo, um dos principais “suspeitos” assumiu
perante os media ser Nakamoto: o australiano Craig Wright).
O protocolo Bitcoin é muito engenhoso e
assenta em três pilares fundamentais. O primeiro é a existência de um registo público
de transacções, a chamada Cadeia de Blocos
(Block Chain). O segundo é a possibilidade
de se realizarem assinaturas digitais. E o terceiro é a chamada mineração, que corresponde a um esforço colectivo de uma
enorme equipa de utilizadores (conhecidos
por mineiros) para validar as transacções
propostas. Em todos eles, a Matemática desempenha um papel crucial. Vamos analisar
cada um destes pilares em sequência.
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1. CADEIA DE BLOCOS
A Bitcoin baseia-se no registo de todas as
transacções efectuadas entre todos os utilizadores do sistema. Esse registo é público
e distribuído por todos os utilizadores (nodos)
em simultâneo. Ou seja: todos os utilizadores, hoje em dia milhões, têm conhecimento de todas as transacções efectuadas
no sistema Bitcoin desde a primeira. Contraste-se isto com os registos de um banco
tradicional, que são mantidos centralmente
pelo banco e em que nenhum cliente acede
às transacções de outros clientes.
Imagine o leitor que quer começar a utilizar
Bitcoins. Começa por fazer o seu registo
num site apropriado, criando aquilo que se
chama uma carteira. Ao fazê-lo, é transferida para o seu computador a Cadeia de
Blocos, que hoje tem uma dimensão de
cerca de 50GB (o processo demora aproximadamente 24h). A Cadeia de Blocos é o
registo de todas as transacções de Bitcoins,
agrupadas em blocos de cerca de um milhar de transacções, e estando os blocos
dispostos sequencialmente. Se pensarmos
na cadeia de blocos como um enorme livro
de registos, cada página é um bloco e cada
linha uma transacção. Sensivelmente a cada
dez minutos é acrescentado mais um bloco
de transacções à Cadeia de Blocos (ver mais
adiante).
De início, a sua carteira está vazia. Quando
arranjar Bitcoins, seja comprando-as online
(com moeda real…), seja vendendo algum
bem ou serviço (que podem ser visualizações de certos sites ou vídeos online), obterá transferências para a sua carteira e o
registo dessa transacção será adicionado à
Cadeia de Blocos. Assim, todos os utilizadores terão conhecimento que o leitor agora
detém Bitcoins e poderá utilizá-los.

Note que não existe confiança envolvida:
cada utilizador pode calcular na sua cópia
da Cadeia de Blocos o saldo corrente de
qualquer outro utilizador, pois tem o histórico de todas as suas transacções. Note
também que não existe perda de privacidade: nunca um utilizador Bitcoin tem de
revelar a sua verdadeira identidade. A carteira de um utilizador Bitcoin é, depois de
várias camadas de encriptação, descrita por
um identificador (“chave pública”) como
16UwLL9Risc3QfPqBUvKofHmBQ7wMtjvM. (1)

Isto é tudo o que os outros utilizadores sabem
sobre si e a sua conta. Se lhe quiserem transferir Bitcoins, é para “aqui” que as devem
enviar. Se quiserem saber se tem saldo disponível para pagar, pesquisarão todas as
transacções desta conta. Mas não têm forma
de saber a quem pertence.
2. ASSINATURA DIGITAL
Sendo o protocolo Bitcoin anónimo, ninguém pode confiar em ninguém. Assim, o
sistema tem de ser concebido de forma a
não permitir qualquer fraude. A hipótese
mais óbvia é um utilizador, digamos a Alice,
tentar fazer-se passar por outro, digamos
Bernardo, de forma a transferir os fundos
deste para a sua própria conta. Isto seria o
análogo digital de a Alice tentar, num cheque
do Bernardo, falsificar a assinatura dele, depositando-o em seguida na sua conta. Ora,
sendo a chave pública do Bernardo, por
definição, pública, por que não pode a Alice
utilizá-la?
A resposta é que o procedimento de assinatura digital está matematicamente protegido por métodos chamados de criptografia de chave pública. O Bernardo não
tem uma chave: tem duas, uma chave pública, visível para todos, e uma chave pri-

vada, que só ele conhece. É a partir da chave
privada que ele gera matematicamente a
chave pública que fornece ao Mundo e que
este pode utilizar, transferindo dinheiro para
a conta correspondente. Contudo, se o Bernardo der uma ordem de transferência para
outra pessoa, fá-lo assinando com a sua
chave privada. Mas pode alguém que veja
essa ordem de transferência ter a certeza
de que aquela assinatura é mesmo do Bernardo, e, portanto, que a ordem é genuína?
Pode, pois – e aqui reside o “passe de mágica”: a chave pública, embora não permita
saber qual é a chave privada do Bernardo,
permite confirmar que a assinatura do Bernardo é verdadeira, e, portanto, validar a
transacção! Logo, qualquer pessoa que veja
a transacção pode confirmar que foi o Bernardo a assinar – sem conhecer a sua assinatura!
Todo este processo é matematicamente
sofisticado, e baseia-se na chamada Criptografia por Curvas Elípticas (ECC). As curvas
elípticas (que, ao contrário do que o nome
pode sugerir, não são elipses) são objectos
matemáticos cujas propriedades muito especiais permitem a construção de verdadeiros alçapões matemáticos: funções que
se podem calcular muito facilmente no sentido directo mas que é, na prática, impossível inverter. E são estas funções-alçapão
(conhecidas em criptografia como funções
hash) a tecnologia necessária para as assinaturas digitais: o Bernardo, de posse da sua
chave privada, quer conseguir gerar facilmente a correspondente chave pública. No
entanto, quer também que seja impossível,
para quem conheça a sua chave pública,
deduzir qual a chave privada que a originou.
Quer que a passagem da chave privada à
pública seja um alçapão que não permita o
regresso.
Não irei descrever a Matemática das curvas
elípticas (que não é senão a Matemática
com a qual Andrew Wiles, em 1993-95,
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demonstrou o Teorema de Fermat). No entanto, pode ilustrar-se facilmente o conceito
de função-alçapão. Imagine o leitor que lhe
dou um número primo entre 1 e 10.000 e
lhe peço para me dizer quais as casas decimais 10 a 15 da sua raiz quadrada. Com
ajuda da calculadora do seu PC este problema resolve-se em dois segundos: por
exemplo, para o primo 7, estas casas são
645.905; para o primo 139 são 515.959. Suponha, no entanto, que lhe faço a pergunta
inversa: tenho um primo menor do que
10.000 ao qual apliquei a operação acima,
obtendo como resultado é 732.627. Consegue dizer-me qual é o primo em questão?
3. MINERAÇÃO
Outro tipo de fraude contra o qual o sistema
Bitcoin tem de estar protegido é o que envolve os chamados pagamentos duplos e
que constitui o análogo electrónico de passar
dois cheques sobre a mesma quantia que
se tem no banco. O sistema bancário tradicional tem uma defesa óbvia contra esta
fraude: só o primeiro cheque a chegar ao
banco é pago, ficando o segundo sem cobertura.
No sistema Bitcoin as coisas são diferentes,
pois não existe autoridade central. Como
descrito anteriormente, uma transacção é
divulgada electronicamente para todos os
milhões de nodos, cada uma com a sua
cópia da Cadeia de Blocos. Imaginemos que
a Alice, candidata a utilizadora fraudulenta,
dá a partir da sua conta A duas ordens de
transferência sobre o mesmo montante,
separadas por micro-segundos, para duas
contas diferentes: X e Z. Para completar o
cenário de fraude, até podemos supor que
a conta Z pertence também à Alice. A Alice
está portanto a tentar comprar um bem ou
serviço mas conservar o dinheiro. Como os
utilizadores estão distribuídos por todo o
Mundo, alguns recebem primeiro a transacção X, outros a Z. Assim, nalgumas cópias da Cadeia de Blocos é registada a transacção X, noutras a Z. O proprietário da
conta X pode ficar convencido de que a
Alice lhe pagou e enviar-lhe a compra,
quando, na realidade, ela transferiu os fundos
para si própria. Por outras palavras, come o
bolo e fica com ele!
Tem, portanto, de existir um mecanismo de
validação de transacções. Uma transacção,
assim que difundida pela rede Bitcoin, não
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pode ser automaticamente aceite. Vai para
uma pool de transacções pendentes, onde
ficará até ser validada. A forma de o conseguir, no protocolo Bitcoin, é muito engenhosa.
Existem utilizadores especiais, chamados
mineiros, que vão ser os responsáveis pela
criação e validação de um novo bloco. Cada
mineiro vai à pool de transacções pendentes,
escolhe um certo número (hoje em dia,
como foi dito, cerca de um milhar) de transacções para construir um candidato a próximo bloco para acrescentar à Cadeia de
Blocos e começa a trabalhar na respectiva
validação. Quando um mineiro o conseguir,
este novo bloco será acrescentado à Cadeia
de Blocos. Instantaneamente, toda a Cadeia
de Blocos, para todos os utilizadores de Bit
coin em todo o Mundo, será actualizada
com o novo bloco.
Será por altruísmo, pela reconfortante sensação de trabalhar pelo bem comum, que
os mineiros se dão ao trabalho de validar
blocos? Nem pensar. A razão é muito mais
prosaica: dinheiro. Cada bloco validado e
acrescentado à Cadeia de Blocos rende ao
respectivo mineiro, actualmente, 25 Bitcoins.
À cotação actual de mais de 300€ por Bit-

coin, é um excelente incentivo. Inicia-se
assim uma competição entre mineiros, uma
verdadeira corrida ao ouro: cada mineiro
quer ser o primeiro a construir um bloco
válido. Como de cada vez que é validado
um bloco a pool muda, os que não conseguiram veem todo o trabalho inutilizado de
cada vez que é validado um bloco e têm de
recomeçar a partir da nova pool.
Quanto ao processo de validação em si, o
objectivo desta corrida é essencialmente a
resolução de um problema matemático,
criptográfico, relacionado com o anteriormente descrito sobre a construção da chave
pública. Um mineiro pega num candidato
a bloco com um milhar de transacções.
Aplica-lhe uma função alçapão predefinida,
ficando com um código de 256 caracteres.
A validação consiste no seguinte desafio
matemático: alterando apenas o cabeçalho
do bloco, conseguir um código que comece
por 14 zeros consecutivos.
Este problema é semelhante ao que descrevemos sobre os primos e raízes quadradas:
os algarismos que surgem nas casas decimais dos primos são completamente imprevisíveis, pelo que não é possível resolvê-lo
sem testar todas as possibilidades. Da mesma
forma, a função alçapão devolve resultados
completamente imprevisíveis; não é possível
validar um bloco sem testar exaustivamente
todas as possibilidades. E é esse o trabalho
de sapa dos mineiros: tentar triliões de combinações sucessivas até acertarem.
Ora, a dificuldade deste problema está calibrada para que, se atacado por uma pessoa
isoladamente, a sua resolução demore anos;
mas, se atacada em contra-relógio por todos
os mineiros, demore cerca de dez minutos.
Assim, o colectivo dos mineiros vai conseguir validar e acrescentar um novo bloco à
Cadeia de Blocos em dez minutos.
A validação da Cadeia de Blocos pelo colectivo de mineiros tem características muito
curiosas. Por um lado, nada tem de altruísta:
os mineiros estão numa corrida competitiva
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baseada no interesse próprio, uma espécie
de crowdsourcing para adeptos libertários
da criptografia. Por outro, alimenta a Economia do Bitcoin: é através da actividade
de mineração que entram novas Bitcoins
no sistema (o que justifica a curiosa designação de “mineiros”). Não há, nem haverá,
“emissão de Bitcoins” porque não existe uma
“entidade emissora de Bitcoins”. O protocolo Bitcoin é um programa informático de
fonte aberta, com regras fixas e verificável
por todos os participantes.

utilidade enquanto meio de transacção. Isso
não é verdade: tal como o euro ou o dólar
têm cêntimos, cada Bitcoin divide-se em
100 milhões de “satoshi” (nome próprio do
seu inventor). Assim, se o Bitcoin vingar, o
seu valor aumentará e basta utilizar satoshis
ou múltiplos adequados.
A este propósito, vale a pena notar que, em
seis anos, o valor real do Bitcoin foi multiplicado por 100.000 (de 0,3 cêntimos em 1
de Maio de 2010 para mais de 300€ na altura da escrita destas linhas).

Uma outra particularidade notável deste
protocolo de validação consiste em cada
bloco estar criptograficamente “acorrentado” a todos os que o antecedem. Ou seja,
a validade de um bloco implica que todos
os anteriores são válidos. Imaginemos que
um utilizador malicioso tenta sub-repticiamente alterar um bloco a meio da cadeia,
julgando que tal será indetectável. Não é: o
“acorrentamento” implica que a nova cadeia
assim criada deixaria, toda ela, de ser válida.
Por outras palavras: é impossível alterar retroactivamente a Cadeia de Blocos.
Mais algumas características curiosas do Bitcoin: existem, neste momento, 15 milhões
de Bitcoins em circulação, e o número total
está limitado a 21 milhões, que se estima
será atingido em 2140. Entretanto, a recompensa aos mineiros por bloco validado será
reduzida para metade a cada quatro anos.
Poder-se-ia pensar que isso limitaria a sua

Será o Bitcoin o futuro das transacções financeiras? Em rigor ninguém sabe; mas é
bastante improvável que a moeda do futuro
seja o Bitcoin. Mesmo que o seu paradigma
vingue (e neste momento, passada uma euforia inicial, há bastantes dúvidas), o modelo
é facilmente replicável, podendo a qualquer
momento ser ultrapassado por uma versão
melhorada. Trata-se, em todo o caso, de uma
experiência sociológica notável: pela primeira
vez na História testemunhamos a emergência
de um sistema monetário descentralizado,
sem autoridade central, sem emissores ou
reguladores.
Mais do que o Bitcoin em si, que a prazo
deve morrer de morte natural (ninguém acredita que ele exista daqui a 20 anos), são os
novos conceitos que ele trouxe que podem
ter consequências revolucionárias. A grande
inovação do Bitcoin é a Cadeia de Blocos,
que já foi apelidada de “Máquina da Con-

fiança”. Na verdade, a Cadeia de Blocos é
utilizável num âmbito muito mais geral do
que as transacções financeiras: ela é aplicável
sempre que for necessário validar um processo de registo e verificação de dados.
Consideremos, por exemplo, o problema da
autenticação de documentos. Como a Cadeia de Blocos é inalterável, qualquer dado
que nela seja introduzido nela permanecerá
para todo o sempre, sendo a presença na
Cadeia prova da sua autenticidade. O protocolo Bitcoin insere na Cadeia de Blocos
os registos de transacções financeiras; mas,
na verdade, a Cadeia de Blocos aceita qualquer documento. Se inserirmos, por exemplo,
um contrato ou a patente de uma invenção,
a sua aceitação pela Cadeia de Blocos certifica, sem mais, a sua autenticidade. Melhor
ainda: o que fica publicamente visível não é
o documento em si, mas uma sua versão
criptografada e portanto ilegível por terceiros.
É o melhor dos mundos: podemos autenticar um documento sem nunca revelar o
seu conteúdo!
Estão neste momento a surgir projectos de
aplicação do conceito de Cadeia de Blocos
a áreas completamente diferentes daquela
para que foi concebida pelo protocolo Bit
coin.
Por exemplo, a IBM e a Samsung estão a
trabalhar em projectos de aplicação relacionados com a Internet das Coisas, com o
nome de ADEPT. Um dos potenciais campos
de aplicação é o dos contratos inteligentes,
já lançados pelo projecto Ethereum. Uma
outra aplicação notável, ainda em estudo,
será a votação electrónica em eleições.
Talvez o Bitcoin não venha a ser a criptomoeda electrónica do século XXI. Mas já
deixou um legado de grande importância:
a Cadeia de Blocos, a Máquina Matemática
da Confiança.
Nota: Jorge Buescu escreve, por opção pessoal,
de acordo com a antiga ortografia.

Errata
A crónica “Problemas de Fermi”, publicada na “INGENIUM” n.º 150, pedia estimativas de ordem de grandeza de certos fenómenos. No
entanto, como vários leitores apontaram, o autor destas linhas errou em pelo menos duas delas. O número de dentistas em Lisboa estava
sobrestimado numa ordem de grandeza; uma estimativa com valores mais realistas para os parâmetros aponta para um número de 500.
Noutro ponto propunha-se determinar se a dívida pública chegaria para encher Alqueva com perfume e afirmava-se que a resposta era
sim, sem apresentar os cálculos. Aqui, o erro foi de várias ordens de grandeza: os leitores que os efectuaram foram unânimes: seriam
necessárias entre 1.000 a 5.000 dívidas públicas para transformar o Alqueva numa piscina de perfume.
A todos os leitores que me corrigiram o meu muito obrigado. A todos os outros as minhas desculpas.
Jorge Buescu
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ADMINISTRATIVO
Resolução da Assembleia da República
n.º 140/2015 de 14 de Dezembro
Inovar no setor público.
Decreto-Lei n.º 16/2016 de 9 de Março
Cria o Fundo Azul.
Lei n.º 7-A/2016 de 30 de Março
Orçamento do Estado para 2016.
AGRICULTURA
Declaração de Retificação n.º 1/2016
de 13 de Janeiro
Retifica o Decreto-Lei n.º 254/2015, de 30
de dezembro, da Agricultura, Florestas e
Desenvolvimento Rural, que prevê um regime especial e transitório de formação do
aplicador de produtos fitofarmacêuticos,
publicado no Diário da República n.º 254,
1.ª série, de 30 de dezembro de 2015.
Portaria n.º 4/2016 de 18 de Janeiro
Procede à alteração de várias portarias relativas à medida 7, “Agricultura e recursos
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naturais”, do Programa do Desenvolvimento
Rural do Continente – PDR 2020.
Decreto-Lei n.º 14/2016 de 9 de Março
Estabelece o regime jurídico da batata para
consumo humano e da batata-semente,
transpondo a Diretiva n.º 2002/56/CE, do
Conselho, de 13 de junho de 2002, e as Diretivas de Execução números 2013/63/UE,
da Comissão, de 17 de dezembro de 2013,
2014/20/UE, da Comissão, de 6 de fevereiro
de 2014, e 2014/21/UE, da Comissão, de 6
de fevereiro de 2014.
AMBIENTE

Portaria n.º 5/2016 de 20 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Pedrógão Grande.
Portaria n.º 7/2016 de 28 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Odivelas.
Portaria n.º 8/2016 de 28 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Oeiras.
Portaria n.º 15/2016 de 1 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Alijó.

Portaria n.º 1/2016 de 18 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Oleiros.

Portaria n.º 16/2016 de 1 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município da Murtosa.

Portaria n.º 2/2016 de 18 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Murça.

Portaria n.º 20/2016 de 8 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Anadia.

Portaria n.º 3/2016 de 18 de Janeiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município do Seixal.

Portaria n.º 24/2016 de 11 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Lagos.

Legislação

Portaria n.º 59/2016 de 30 de Março
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município da Batalha.
CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIO
Portaria n.º 17-A/2016 de 4 de Fevereiro
Primeira alteração à Portaria n.º 349-D/2013,
de 2 de dezembro, que estabelece os requisitos de conceção relativos à qualidade
térmica da envolvente e à eficiência dos
sistemas técnicos dos edifícios novos, dos
edifícios sujeitos a grande intervenção e dos
edifícios existentes.

Portaria n.º 26/2016 de 15 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Leiria.
Portaria n.º 27/2016 de 16 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Moimenta da Beira.
Portaria n.º 30/2016 de 23 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Porto de Mós.

Portaria n.º 39/2016 de 7 de Março
Procede à segunda alteração do Anexo IV
da Portaria n.º 349-A/2013, de 29 de novembro, que determina as competências da
entidade gestora do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios (SCE), regulamenta
as atividades dos técnicos do SCE, estabelece as categorias de edifícios, para efeitos
de certificação energética, bem como os
tipos de pré-certificados e certificados SCE
e responsabilidade pela sua emissão, fixa as
taxas de registo no SCE e estabelece os critérios de verificação de qualidade dos processos de certificação do SCE, bem como
os elementos que deverão constar do relatório e da anotação no registo individual do
Perito Qualificado (PQ).
PATRIMÓNIO
Decreto n.º 1/2016 de 9 de Março
Procede à ampliação da área classificada
como monumento nacional dos Monumentos de Alcalar.
SEGURANÇA

Portaria n.º 31/2016 de 23 de Fevereiro
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Condeixa-a-Nova.
Portaria n.º 44/2016 de 15 de Março
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Proença-a-Nova.
Portaria n.º 46/2016 de 18 de Março
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Constância.
Portaria n.º 49/2016 de 22 de Março
Aprova a delimitação da Reserva Ecológica
Nacional do município de Loures.

Decreto-Lei n.º 13/2016 de 9 de Março
Estabelece disposições em matéria de segurança de operações de petróleo e gás
no offshore de petróleo e gás, transpondo a Diretiva n.º 2013/30/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de junho
de 2013.
TRANSPORTES
Decreto-Lei n.º 3/2016 de 12 de Janeiro
Transpõe a Diretiva n.º 2014/100/UE, da
Comissão, de 28 de outubro de 2014, que
altera a Diretiva n.º 2002/59/CE, do Parla-

mento Europeu e do Conselho, de 27 de
junho de 2002, relativa à instituição de um
sistema comunitário de acompanhamento
e de informação do tráfego de navios, procedendo à sexta alteração ao Decreto-Lei
n.º 180/2004, de 27 de julho.
DIPLOMAS REGIONAIS
Decreto Legislativo Regional n.º 13/2015/M
de 22 de Dezembro
Adapta à Região Autónoma da Madeira o
Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 63/2015, de 23 de abril, que
aprova o regime jurídico da exploração dos
estabelecimentos de alojamento local.
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2016/M
de 14 de Janeiro
Adapta à Região Autónoma da Madeira o
Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto,
que aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios, o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação e o Regulamento de Desempenho
Energético dos Edifícios de Comércio e
Serviços, e transpôs a Diretiva n.º 2010/31/
UE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios.
Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2016/M
de 21 de Janeiro
Fixa o Valor do Metro Quadrado de Construção para o Ano de 2016.
Decreto Legislativo Regional n.º 7/2016/M
de 18 de Fevereiro
Aprova o novo regime de manutenção e
inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, após a
sua entrada em serviço, bem como as condições de acesso às atividades de manutenção.

Informações detalhadas sobre estes
e outros diplomas legais podem
ser consultadas em
www.ordemengenheiros.pt/pt/
/centro-de-informacao/legislacao
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Em Memória

Em Memória
Os resumos biográficos dos Membros da Ordem dos Engenheiros falecidos são publicados na secção “Em Memória”, de acordo com o espaço
disponível em cada uma das edições da “INGENIUM” e respeitando a sua ordem de receção junto dos Serviços Institucionais da Ordem.
Agradecemos, assim, a compreensão das famílias e dos leitores pela eventual dilação na sua publicação.
Igualmente, solicita-se, e agradece-se, que futuras comunicações a este respeito sejam dirigidas à Ordem dos Engenheiros através do e-mail
rolanda.correia@ordemdosengenheiros.pt e/ou ingenium@ordemdosengenheiros.pt

Carlos Jorge Mendes Corrêa Gago 1934-2015
Engenheiro de Minas inscrito na Ordem em 1961.
Licenciou-se em Engenharia de Minas no Instituto Superior Técnico em
1960 e obteve uma Pós-graduação em Administração Industrial. Foi
Diretor de Planeamento e Diretor-geral do Secretariado Técnico da Presidência do Conselho entre 1963 e 1974. Colaborou com a Direção-geral
da Aeronáutica Civil, organismo de que foi Consultor entre 1966 e 1970.
Foi Administrador da Empresa Pública de Parques Industriais entre 1973
e 1976. Presidiu ao Conselho de Administração da Petrogal entre 1976
e 1982. Presidiu também à Administração Geral do Porto de Lisboa entre
1982 e 1986. Foi nomeado Administrador da Somincor, cargo que de-

sempenhou entre 1986 e 1989, e em 1992 foi convidado para a Presidência do Instituto Nacional de Estatística. Em 1998 foi eleito Presidente
do Centro Europeu das Empresas com Participação Pública, cargo que
exerceu até 2000. Foi um político português, tendo ocupado diversos
cargos em Governos nacionais: Ministro dos Negócios Estrangeiros do
III Governo Constitucional, liderado por Alfredo Nobre da Costa, em
1978; e Ministro da Coordenação Económica no V Governo Constitucional de Maria de Lourdes Pintasilgo. Foi Deputado à Assembleia da
República, eleito pelo Partido Renovador Democrático, entre 1985/87
e entre 1987/91.

Eduardo Leopoldo da Silva Ferreira 1938-2015
Engenheiro Agrónomo inscrito na Ordem em 1989.
Licenciou-se em Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia em 1970. Iniciou a sua atividade profissional como Técnico da
Repartição de Tecnologia, Análises Químicas e Ensaio de Sementes, em
Lourenço Marques, Moçambique (1970/74). Foi contratado como Investigador, e mais tarde promovido a Investigador Principal, pelo Department of Agricultural Technical Services da República da África do
Sul, tendo sido responsável por dois importantes projetos na área de

Horticultura (1974/77). Foi destacado para o ex-Posto Experimental de
Culturas Regadas do Vale do Sorraia, Coruche (1978/79). Em 1979 foi
colocado na Direção-regional de Agricultura do Algarve, onde desempenhou as funções de Chefe de Divisão de Experimentação e Fomento
da Fruticultura, tendo atingido o nível de Engenheiro Assessor Principal.
Foi colocado no Projeto de Aprimoramento da Produção e Comercialização de Produtos Hortofrutícolas da Região do Algarve, onde procedeu
à instalação de vários ensaios na área da Fruticultura.

Jaime Ornelas Camacho 1921-2016
Engenheiro Civil inscrito na Ordem em 1949.
Licenciou-se em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico em
1948. Iniciou a sua atividade profissional na Comissão Administrativa
dos Aproveitamentos Hidráulicos da Madeira. Em 1950 presta assistência
técnica aos municípios rurais na Direção de Obras Públicas da Junta
Geral do Funchal. De 1952 a 1959 exerceu na Secção de Hidráulica da
Direção de Obras Públicas, que chefiou (1954/59). Colaborou na elaboração de um Plano de Fomento para a Ilha do Porto Santo, tendo
coordenado e dirigido a sua execução. De 1959 a 1965 integrou a
Construtora do Tâmega, Lda., tendo exercido a Direção Técnica das
obras de construção da primeira fase do Aeroporto do Porto Santo e
a primeira fase do Aeroporto do Funchal. Em 1965 foi Diretor Técnico
na João Augusto de Sousa (Filhos), Lda., acumulando essa atividade
com o exercício da profissão liberal. Em 1976 passou a integrar a Junta
Governativa da Madeira, como Vogal do Equipamento Social. Ainda em
1976 foi empossado como Presidente do I Governo Regional da Região
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Autónoma da Madeira, cargo que desempenhou até 1978. Exerceu ainda
como Secretário Regional do Equipamento Social, Presidente da Comissão Instaladora do Saneamento Básico da Região da Madeira, EP,
até à sua extinção, passando, posteriormente, a exercer as funções de
Diretor Regional do Saneamento Básico, até 1991. Foi Assessor na Direção-regional do Saneamento Básico. Empenhou-se na elaboração
do Plano Diretor do Saneamento Básico para o decénio de 1981/90.
Em janeiro de 2000 é Presidente da Assembleia-geral da Investimentos
e Gestão da Água. Era Membro Conselheiro da Ordem dos Engenheiros,
sendo de relevar a sua participação na construção da rede de levadas
da Madeira, a qual integra as “100 Maiores Obras Portuguesas de Engenharia Civil do Século XX”, tendo sido considerado pela Ordem “uma
figura ímpar no panorama regional no seu percurso como Político e
como Engenheiro ao resolver os problemas com rigor e economia”.
Foi o primeiro Presidente da Mesa da Assembleia da Secção Regional
da Madeira da Ordem (1986/92).

Em Memória

José Guerreiro Soares Amaro 1938-2015
Engenheiro Civil inscrito na Ordem em 1993.

Secção de Hidráulica. Desenvolveu a sua atividade na área do Sanea-

Licenciou-se em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico em
1961. Iniciou a sua atividade profissional em 1965 na Direção-geral dos
Serviços de Urbanização (Direção de Serviços de Salubridade) onde se
manteve até 1972. Em 1973 transita para a Direção-geral dos Serviços
Hidráulicos (Direção de Serviços de Saneamento). Em 1977 ingressa
na Direção-geral do Saneamento Básico (Direção de Serviços de Projetos e Obras). Em 1987 transita para a Direção-geral dos Recursos
Naturais (Direção de Serviços de Avaliação e Apoio Técnico). Inicia a
carreira de Engenheiro Conselheiro do Conselho Superior de Obras
Públicas e Transportes, tendo sido nomeado, em 2000, Presidente da

mento Básico, com especial incidência no Sistema de Abastecimento
de Água. A nível de planeamento, consultoria técnica de projetos e
fiscalização de obras, destaca-se a sua intervenção no Trabalho de
Saneamento Básico (projeto de cooperação entre o Governo português e a Organização Mundial de Saúde). Participou na elaboração do
Plano Diretor de Saneamento Básico para o decénio 1981/90. No âmbito de ações de formação profissional, destaca-se a missão de estudo
em França (1983), subordinada a temas de abastecimento de águas
residuais, patrocinado pela Agence pour la Cooperation Técnique, Industrielle et Economique.

José Leitão Rolo 1938-2015
Engenheiro Químico inscrito na Ordem em 1975.
Licenciou-se em Engenharia Química, em 1958, na Drexel University,
Filadélfia, nos Estados Unidos da América (EUA). Em 1960 frequentou o
mestrado em Poluição Atmosférica na Villanova University, também nos
EUA. Iniciou a sua atividade profissional na Allied Chemical Corporation,
Chester (Pensilvânia, EUA) como Técnico de Produção (1952/55). Na
empresa Sinclair Oil and Refining Corporation (ex-Atlantic Richfield Company, hoje BP) desempenhou as funções de Engenheiro de Combustíveis
(1955/66). Foi Diretor Técnico na Sinclair Oil Venezuela (1966/69). Foi
Administrador da Clona, Minérios Alcalinos (mais tarde CUF – Químicos
Industriais S.A.), Mina de Sal Gema em Campina de Cima, Loulé (1969/74).

Na empresa Executive Management International, desempenhou as funções de Consultor Técnico (1974/76), em Huelva, Espanha, para a empresa Energía e Industrias Aragonesas, S.A. Em 1976 iniciou atividade na
carreira docente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), no
curso de Engenharia Química-Industrial (bacharelato e licenciatura), como
Assistente nas disciplinas de Tecnologia Química I, II, III e IV (1976/90).
De 1990 a 1994 lecionou como Equiparado a Professor Adjunto nas disciplinas de Equipamentos e Serviços Industriais, Conservação e Instalações Químicas (Responsável). Foi membro no Conselho Diretivo do ISEL
(1977/82), tendo sido seu Presidente (1982/84). Foi ainda membro da
Assembleia de Representantes do ISEL (1977/93) e seu Presidente (1985/87).

José Maria Myre Dores 1932-2015
Engenheiro Civil inscrito na Ordem em 1960.
Licenciou-se em Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico (IST) em
1955. Iniciou a sua atividade profissional no setor privado como Engenheiro de Estruturas e na fiscalização de obras, no Huambo, em Angola
(1955/57). No caminho-de-ferro de Benguela (1957/60) foi Chefe do
Primeiro Distrito de Via e Obras, entre outros cargos. Fez parte do Gabinete de Estudos do Metropolitano de Lisboa, fiscalizando a construção
da Estação do Rossio (1960/62). Ingressou no Laboratório Nacional de
Engenharia Civil, onde desempenhou funções de organização e planeamento junto da Direção (1962/68). Durante parte deste período (1962/64),
e como profissional liberal, foi Consultor. Na Profabril (1968/74) foi Diretor para a área do Desenvolvimento, no Centro de Projetos. Foi docente na cadeira de Organização e Gestão no IST (1970/71 a 1973/74)
e, na mesma área, coordenou o curso de extensão universitária para
Engenheiros no IST (1971/73) e no Instituto Superior de Serviço Social.

Foi formador na área de Organização Administrativa, Gestão e Planeamento PERT entre 1964 e 1969. Foi conferencista na mesma área em
Portugal e no estrangeiro. Foi Secretário-geral do Ministério da Educação
e Cultura, acumulando com o cargo de Presidente da Junta Nacional
de Educação (1974/75). Desempenhou o cargo de Diretor-geral do Gabinete de Planeamento e Controle, no Ministério da Habitação e Obras
Públicas (1975/1980). Foi Presidente do Conselho Fiscal da NORMA, a
convite do IPE – Instituto de Participações do Estado (1978/84). Ainda
a convite do IPE, foi Presidente do Conselho Fiscal da Empresa Geral de
Fomento (1979/82). Foi Conselheiro de Obras Públicas e Transportes
(1980/94). Como profissional liberal, exerceu enquanto Consultor em
Planeamento, Organização, Gestão e Formação. Colaborou ativamente
com a Ordem dos Engenheiros entre 1969 e 1974, quer integrando
grupos de trabalho e representações, quer com intervenções em colóquios nas suas áreas de atividade.
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AGENDA
Nacional
13 a 15 de junho de 2016
EuroRegio 2016
9.º Congresso
Ibérico em Acústica
47.º Congresso
Espanhol de Acústica
Local: Faculdade de Engenharia
da Univ. do Porto

30 de junho a 2 de julho de 2016
ICUR 2016 – International
Conference on Urban Risks
Local: Lisboa
www.ceru-europa.pt/icur2016

index.html

Página: 90
1 e 2 de julho de 2016
Curso de Ética
e Deontologia Profissional
Local: Delegação Distrital de
Viana do Castelo da OE
http://oern.pt

www.ci.uc.pt/imar/ums2016

13 a 18 de junho de 2016
Formação “SAP2000
Avançado – Modelação
e Métodos Numéricos
para Estruturas”
Local: Reg. Norte da OE, Porto
http://oern.pt

20 a 24 de junho de 2016
EPNM 2016 – XIII
International Symposium
on Explosive Production
of New Materials, Science,
Technology, Business and
Innovations
Local: Universidade de Coimbra
www.ism.ac.ru/events/EPNM2016

Página: 76

24 e 25 de junho de 2016
Curso de Ética e
Deontologia Profissional
Local: Região dos Açores da OE

8 e 9 de setembro de 2016
BEHAVE 2016 – 4th European
Conference on Behaviour
and Energy Efficiency
Local: Univ. de Coimbra
www.inescc.pt/behave2016

www.spacustica.pt/EuroRegio2016/

13 a 15 de junho de 2016
UMS2016
VII Congresso sobre Uso
e Manejo do Solo
Local: Univ. de Coimbra

Mais eventos disponíveis em www.ordemengenheiros.pt/pt/agenda

1 e 2 de julho de 2016
Polímeros 2016
Local: Guimarães
www.polimeros.eu

4 a 6 de julho de 2016
1.º Congresso de Ensaios
e Experimentação
em Engenharia Civil
Local: IST, Lisboa

Internacional
14 a 17 de junho de 2016
NORDTRIB 2016 – The 17th
Nordic Symposium
on Tribology
Local: Finlândia

12 a 15 de setembro de 2016
WEGENER 2016
Understanding earth
deformation at plate
boundaries
Local: Ponta Delgada, Açores

www.vtt.fi/sites/nordtrib2016

http://wegener.segal.ubi.pt

15 a 17 de junho de 2016
Hydroprocess 2016
International Seminar on
Process Hydrometallurgy
Local: Chile

14 a 16 de setembro de 2016
Colóquio “Modelling and
simulation of additive
manufacturing processes”
Local: Univ. de Aveiro
http://587.euromech.org

27 a 29 de setembro de 2016
DEGRADA 2016 – II Encontro
Luso-Brasileiro
de Degradação
de Estruturas de Betão
Local: LNEC, Lisboa
http://degrada2016.lnec.pt

https://gecamin.com/hydroprocess

22 e 23 de junho de 2016
Composites Innovation 2016
Local: Reino Unido
http://compositesinnovation.com

25 a 29 de junho de 2016
2016 ASHRAE Annual
Conference
Local: E.U.A.
www.ashrae.org

http://teste2016.tecnico.ulisboa.pt
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5 e 6 de julho de 2016
14.as Jornadas
de Engenharia e
Tecnologia Marítima
MARTECH 2016 – 3.ª Conf.
Internacional sobre Eng.
e Tecnologia Marítima
Local: IST, Lisboa

27 a 29 de junho de 2016
LCF8
International Conference
on Low Cycle Fatigue
Local: Alemanha

www.centec.tecnico.ulisboa.pt/

5 a 7 de outubro de 2016
CENTERIS – Conference
on ENTERprise Information
Systems
Local: Porto

martech2016

http://centeris.scika.org

22 a 25 de julho de 2016
The Tall Ship Races 2016
Local: Lisboa

12 a 14 de outubro de 2016
CNME 2016 – 10.º Congresso
Nacional de Mecânica
Experimental
Local: LNEC, Lisboa

http://tallshipslisboa.com
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www.lcf8.de

27 de junho a 1 de julho de 2016
COSI 2016 – 12th Coatings
Science International
Local: Holanda
http://coatings-science.com

http://cnme2016.lnec.pt

3 a 5 de julho de 2016
VHCF7 – International
Conference on Very High
Cycle Fatigue
Local: Alemanha

www.ordemengenheiros.pt

Secção Regiões: Açores
30 de junho a 1 de julho de 2016
MDA 2016
1st International
Conference on Materials
Design and Applications
Local: Faculdade de Engenharia
da Univ. do Porto

4 a 7 de setembro de 2016
ICTG 2016 – 3rd Internat.
Conference on
Transportation Geotechnics
Local: Guimarães

2 e 3 de novembro de 2016
Congresso Ibero-Americano “Património,
suas matérias e imatérias”
Local: LNEC, Lisboa

www.vhcf7.de

http://paginas.fe.up.pt/~mda2016

www.civil.uminho.pt/3rd-ICTG2016

www.lnec.pt

http://junior-euromat.org
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10 a 14 de julho de 2016
FEMS Junior Euromat 2016
Local: Suiça

Certificação,
Qualificação
& Inspeções

Consultoria
Energética

Testes
& Ensaios
Ambiente

ENERGIA E AMBIENTE NAS MÃOS DE ESPECIALISTAS
Somos um laboratório de excelência nas áreas da energia elétrica e do ambiente, especialistas em:
/
/
/
/

apoiar a gestão e manutenção de ativos elétricos
desenvolver ensaios laboratoriais de química, biologia e combustíveis sólidos
certificar, qualificar e inspecionar equipamentos elétricos
desenvolver projetos de consultoria e inovação.

Saiba mais em edplabelec.com

