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Carlos Matias Ramos | Director

Portugal regressa ao Mar

P

para este tema, possibilitando dar passos valiosos no sentido de um
or toda a nossa história perpassa a importância do mar, sendo
novo “caminho marítimo”.
frequentes as abordagens que referem o “Desígnio MaríO Governo definiu uma Estratégia Nacional para o Mar e criou a
timo Português”. Este desígnio foi recentemente sugerido
Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental e
pelo Presidente da República no discurso proferido na data comea Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar, que têm desenvolmorativa do 25 de Abril de 1974.
vido um trabalho de inegável valor no reconhecimento dos nossos
A este desígnio está associado o facto de Portugal, sendo um dos
recursos marinhos. Salientam-se, pela sua relevância, diversas inspaíses mais pequenos do Continente Europeu, ter, em contrapartituições de investigação com projectos e com conhecimento, nomea
tida, actualmente sob sua jurisdição uma elevada percentagem de
damente ao nível do oceano profundo, que nos coloca, em muitas
águas comunitárias. A sua Zona Económica Exclusiva é já 18 vezes
situações, ao nível das melhores dos nossos congéneres europeus.
superior à parte terrestre e a sua plataforma continental tem nas
Todavia, falta ainda muito trabalho para que o aproveitamento dos
Nações Unidas uma proposta para ser aumentada para além das
nossos recursos marítimos, seja ao nível das pescas, da aquicultura,
200 milhas, o que resultará num acréscimo do nosso actual terrida energia, da náutica de recreio, do turismo, da indústria naval ou
tório em mais de 20 vezes.
Apesar destas condições excepcionais, Portugal, salvo projectos mais
dos portos, do ambiente, incluindo a gestão da orla costeira, assuma
ou menos pontuais, não tem sabido, nas últimas décadas, capitalio lugar de destaque na economia portuguesa consentâneo com o
zar a invejável localização que a natureza
potencial que apresenta. Diversas são as
lhe proporcionou. País conhecido como
especialidades de engenharia que têm
(...) a rentabilidade geral, incluindo
sendo de marinheiros, remontando à
capacidade para, com o conhecimento
os efeitos directos e indirectos,
epopeia dos Descobrimentos, e que teve
disponível, serem mobilizadas de forma
das
actividades
do
mar
poderá
atingir,
os Oceanos como tema da Exposição
mais interventiva para garantir a satisfano final deste quartel, cerca de 10
ção deste objectivo.
Mundial que organizou, tem, contudo,
a 12% do PIB nacional, ou seja,
nos últimos 30 anos, centrado a sua atenPortugal, pela sua posição estratégica,
ção nas ligações à Europa e na unificareúne as condições para constituir uma
o dobro do valor actual. Salienta-se
ção europeia.
forte mais-valia como plataforma de liainda que as actividades do mar
Os vários especialistas convidados a ingação entre os mercados europeu, do
empregam actualmente
tervir na presente edição da “Ingenium”,
atlântico sul e asiático. Neste contexto,
cerca de 75.000 pessoas.
bem como as personalidades entrevisos portos do País e, em particular, o
tadas, partilham da mesma convicção:
Porto de Sines, de águas profundas, são
o futuro de Portugal passa inevitavelmente pelo seu regresso ao
determinantes neste objectivo, desde que se disponha de plataformar! Todos reconhecem a urgência desta “reconciliação”, salienmas logísticas adequadas.
Não será pela capacidade de resposta da engenharia que não se darão
tando que o desenvolvimento económico do país depende largaos passos necessários à construção do “novo caminho marítimo”.
mente da capacidade que tivermos na exploração dos recursos maA propósito de portos e outras obras marítimas, aproveito para ferítimos.
Esta conclusão encontra-se amplamente demonstrada no estudo “O
licitar o Eng. Fernando Silveira Ramos pela autoria do projecto do
Hypercluster da Economia do Mar – Um domínio de potencial esMolhe Norte da Barra do Douro, que venceu o Prémio Secil de
tratégico para o desenvolvimento da economia portuguesa”, promoEngenharia Civil 2009, reconhecido como o Prémio de referência
vido pela sociedade civil e conduzido pelo Professor Ernâni Lopes
da engenharia civil portuguesa. Trata-se de uma obra marítima que
e pelo Dr. Poças Esteves, que conclui que a rentabilidade geral, incontempla diversos tipos de exigências, desde as de natureza hicluindo os efeitos directos e indirectos, das actividades do mar podráulica e estrutural, às sedimentares, de navegação, paisagísticas e
derá atingir, no final deste quartel, cerca de 10 a 12% do PIB naciode integração urbana.
Por último, uma referência ao XVIII Congresso da Ordem dos Ennal, ou seja, o dobro do valor actual. Salienta-se ainda que as activigenheiros, que terá lugar em Aveiro entre os dias 4 e 6 de Novemdades do mar empregam actualmente cerca de 75.000 pessoas.
De qualquer modo, quer o Governo, quer a sociedade civil, quer
bro deste ano e que terá por tema “ A Engenharia no Século XXI:
as universidades e instituições de investigação, assim como algumas
Qualificação, Inovação e Empreendedorismo”. Ainda nesse mês, no
empresas, têm demonstrado, nos últimos anos, maior sensibilidade
dia 27, decorrerá, no Funchal, o Dia Nacional do Engenheiro. 
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XVIII CONGRESSO

DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
A ENGENHARIA NO SÉCULO XXI
Qualificação, Inovação e Empreendedorismo

CENTRO CULTURAL
E DE CONGRESSOS DA CIDADE DE AVEIRO

4 a 6 de Novembro de 2010

A

Ordem dos Engenheiros vai realizar o seu XVIII Congresso na cidade de Aveiro, sob o tema geral “A Engenharia no Século XXI – Qualificação, Inovação e Empreendedorismo”.
Pretende-se que o Congresso acolha, simultaneamente, uma
reflexão sobre o passado próximo e um debate sobre as linhas
de acção futura, quer na actividade profissional dos Engenheiros, quer na sua contribuição para o progresso económico e
social de Portugal.
A escolha da cidade de Aveiro para este importante evento
corresponde a uma decisão com um significado próprio, salientando a importância da aplicação do conhecimento científico e tecnológico ao serviço de uma economia diversificada
e que extravasa em larga medida as fronteiras locais.
A Universidade de Aveiro e os pólos tecnológicos que lhe estão
associados, há muito que granjearam um prestígio que não
pode ser ignorado. Encontram-se nas estruturas de ensino e
de investigação de Aveiro alguns dos melhores exemplos nacionais de ligação aos parceiros industriais e cuja análise e divulgação deve ser feita nesta oportunidade de reunião e debate entre engenheiros e participantes de outras profissões
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que, de algum modo, estão interessados no contributo da Engenharia para o desenvolvimento económico do País.
Os trabalhos do Congresso decorrerão ao longo de dois dias,
no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, e serão organizados segundo três formatos diferentes:
	Estabelecimento de mesas redondas que permitirão o debate de temas fundamentais com o ensino da Engenharia,
relações entre a escola e a indústria e fomento do empreendedorismo;
	Sessões clássicas com apresentações sobre temas de engenharia, com maior ênfase na actividade económica da região,
privilegiando a inovação, o desenvolvimento e a sustentabilidade;
	Apresentações e debate sobre aspectos fundamentais da organização da profissão, efeitos das mudanças no regime do
ensino superior de engenharia, qualificação e desenvolvimento
profissional e reestruturação da Ordem dos Engenheiros.
O terceiro dia será dedica a uma Visita Cultural e Profissional ao Porto de Aveiro

PRIMEIRO PLANO
PROGRAMA

Informações complementares actualizadas regularmente no Portal do Engenheiro www.ordemdosengenheiros.pt

3 de Novembro
17h00 às 19h00 – Pré-registo
19h00 – Sessão de boas-vindas na Câmara Municipal de Aveiro
4 de Novembro
08h30 • 09h30 – Acolhimento e registo
09h30 • 11h00 – Sessão de Abertura e Conferência Inaugural
Intervenções
Delegado Distrital de Aveiro da Ordem dos Engenheiros
Presidente do Conselho Directivo da Região Centro da Ordem dos Engenheiros
Reitor da Universidade de Aveiro*
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
Bastonário da Ordem dos Engenheiros
Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações*
Conferência Inaugural
11h00 • 11h30 – Pausa para café
11h30 • 13h00 – Sessões Técnicas Paralelas – Inovação Tecnológica
13h00 • 14h30 – Almoço
14h30 • 16h00 – Sessões Técnicas Paralelas – Desenvolvimento
e Sustentabilidade
16h00 • 16h30 – Pausa para café
16h30 • 18h00 – Mesa Redonda sobre “O Ensino da Engenharia”

18h00 • 21h30 – Jantar livre
21h30 – Espectáculo no Teatro Aveirense
5 de Novembro
09h30 • 11h00 – Mesa Redonda sobre “Empreendedorismo”
11h00 • 11h30 – Pausa para café
11h30 • 13h00 – Mesa Redonda sobre “Relações Ensino
da Engenharia – Indústria“
13h00 • 14h30 – Almoço
14h30 • 15h30 – Apresentações de Experiências Internacionais sobre
o Enquadramento Profissional na Engenharia
15h30 • 16h10 – Conferência Final e Debate – “Qualificação Profissional
e Organização da Profissão”
16h10 • 16h30 – Pausa para café
16h30 • 17h30 – Debate
17h30 • 18h30 – Conclusões
Encerramento – Bastonário da Ordem dos Engenheiros
Intervenção do Ministro da Economia*
20h30 – Jantar do Congresso
6 de Novembro
10h30 – Visita Cultural e Profissional ao Porto de Aveiro
* A confirmar

Dia Nacional do Engenheiro
vai ao Funchal

A

cidade do Funchal será a anfitriã do Dia Nacional do Engenheiro 2010,
marcado para 27 de Novembro, num sinal de apoio da Ordem e dos
engenheiros portugueses ao Arquipélago da Madeira, no decurso da catástrofe que em Fevereiro abalou aquele território.
Do programa consta a Assembleia Magna, espaço de apresentação do trabalho efectuado ao longo do ano por parte dos dirigentes da Ordem e de
interpelações abertas por parte dos membros participantes.
O período da tarde é composto pela Sessão Solene, onde serão distinguidos os Engenheiros que completaram 50 anos de inscrição na sua Ordem
Profissional e os profissionais aos quais serão outorgados os níveis de qualificação de Membro Conselheiro, Sénior e Especialista. Como incentivo aos
membros mais jovens, serão entregues os Prémios Nacionais de Engenharia de cada um dos Colégios de Especialidade aos melhores estágios de
2009/2010 para efeitos de admissão à Ordem.
A Sessão Solene culminará numa Conferência convidada, que este ano estará a cargo do Eng. António Reis, natural da Madeira e conceituado Projectista de Estruturas. É possível encontrar obras suas por quase todos os
continentes, mas foi com o projecto da Ponte João Gomes, no Funchal, que
conquistou o Prémio Secil, em 1997, um dos prémios mais conceituados
de Engenharia no nosso país. Outros trabalhos estão inscritos na história,
como a ponte do Freixo, os novos estádios de Alvalade e das Antas e o
comboio no tabuleiro de acesso à ponte 25 de Abril. Em 2006, António Reis
foi condecorado com a Ordem do Mérito pelo Presidente da República, Dr.
Jorge Sampaio.
MAIO / JUNHO 2010 INGENIUM 7
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Prémios Secil subiram ao palco
do Teatro Nacional D. Maria II
Texto Marta Parrado
Fotos cortesia Secil

D

esde que abriu as portas a 13 de Abril
de 1846, numa incumbência atribuída
por Passos Manuel a Almeida Garrett,
têm passado pelo palco do Teatro Nacional
D. Maria II alguns dos mais brilhantes actores e vultos de outras artes que Portugal e o
mundo têm conhecido.
Este ano, quis a Engenharia e a Arquitectura
que a sua Arte e o seu Engenho fossem apresentados e comemorados a 25 de Maio neste
que é um dos palcos mais disputados do País.
Não foi o drama histórico “O Magriço e os
Doze de Inglaterra”, apresentado na sessão
inaugural do D. Maria, que esteve em cena,
mas a cerimónia de entrega dos Prémios Secil
2009, conduzida pelo jornalista Carlos Pinto
Coelho.
Prémio Secil Engenharia Civil

O Eng. Fernando Silveira Ramos recebeu
das mãos do Presidente da República o Prémio Secil Engenharia Civil 2009, atribuído
à obra do Molhe Norte da Barra do Douro,
de cujo projecto é autor.
O Prémio Secil de Engenharia Civil, galardão reconhecido como o Prémio de referência da Engenharia portuguesa, distingue, de

dois em dois anos, a mais significativa solução de engenharia concretizada no biénio em
análise, numa iniciativa da Secil, que conta
com o apoio das Ordens dos Engenheiros e
Arquitectos.
A obra escolhida pelo júri, presidido pelo
Eng. João Pires da Fonseca, é uma estrutura
construída na margem Norte da embocadura do rio Douro para resistir à acção directa das ondas de tempestade e das correntes das grandes cheias, onde estão incorporados mais de 65.000 m3 de betão e 2.500
toneladas de aço.
O Bastonário da Ordem dos Engenheiros,

Sobre o Molhe Norte
da Barra do Douro
Os objectivos principais da intervenção na barra do
Douro eram melhorar as condições de segurança
das embarcações no canal da Barra, proteger as
zonas marginais da Cantareira e do Passeio Alegre
da acção destrutiva das ondas e correntes e facilitar a auto-limpeza do canal, diminuindo o esforço das dragagens de manutenção.
Estes objectivos deviam ser atingidos tendo como preocupação minimizar o impacte ambiental sobre o Cabedelo e Bacia de S. Paio e o impacte visual das intervenções, bem como contribuir para a estabilidade das
praias a jusante da Barra do Douro.
Para concretização desta obra foram pré-fabricados vários tipos de peças de betão armado, aduelas e caixotões, sendo de salientar a execução por deslize, em doca flutuante, no interior do Porto de Leixões, de 16
caixotões de grandes dimensões, alguns deles com cerca de 26×15×15m.
Estes caixotões foram transportados um a um em flutuação, em mar aberto, durante cerca de 5 quilómetros.
Foram então afundados no local, sobre uma base regularizada por mergulhadores, rigorosamente colocados
justapostos e selados contra o fundo rochoso, formando a infra-estrutura do Molhe Norte que, no final e em
conjunto com o troço construído em aduelas, atinge cerca de meio quilómetro de comprimento.
Esta infra-estrutura foi depois reforçada e completada já no local com uma superstrutura em betão, que no
seu interior tem moldada uma galeria técnica, situada imediatamente abaixo do coroamento do Molhe, que
garante o acesso ao Farol mesmo em condições de mau tempo.
8 INGENIUM MAIO / JUNHO 2010

Eng. Carlos Matias Ramos, referiu que “compete à engenharia transformar e adaptar a
natureza com vista a promover a qualidade
de vida para os seres humanos”, situação traduzida nesta obra.
“Este foi um trabalho, do ponto de vista pessoal e profissional, muito enriquecedor. Tornou-se, com este Prémio, o projecto mais
gratificante da minha carreira, mas foram dez
anos de luta: luta pela defesa da solução, luta
pela defesa das nossas convicções, luta pela
defesa da criatividade”, assume Silveira Ramos,
que não deixou o palco sem antes aconselhar
os jovens engenheiros presentes na sala a lutarem pelos seus ideais. “Abandonem o ‘copy
e paste’. Não se rendam ao conformismo. Há
sempre alternativa. Não deixem que vos roubem as utopias”!
PrémioS Secil Universidades

Para além de Silveira Ramos, confessadamente
satisfeito por ver premiada, pela primeira vez,
uma obra marítima, também outros “artistas”
pisaram o palco. São eles os vencedores dos

Prémios Secil Universidades Engenharia Civil
e Arquitectura, galardão que a Secil promove
junto das universidades portuguesas com o
objectivo de incentivar a qualidade do trabalho académico e o reconhecimento público
de jovens oriundos das Escolas de Engenharia Civil e Arquitectura. Em 2009, dos sete
trabalhos premiados, o primeiro lugar na área
de Engenharia Civil coube ao projecto de Reabilitação e Reforço do Quartel dos Bombeiros das Lages do Pico, da autoria de João
Pedro Guilherme Alves, do Instituto Superior Técnico, por decisão do júri presidido
pelo Eng. Eduardo Cansado Carvalho.
Na área da Arquitectura, o júri, liderado pelo
Arq. João Paulo Bessa, decidiu atribuir o primeiro prémio ao Museu da Mina de São Domingos, da autoria de André Rodrigues Costa,
da Universidade Autónoma de Lisboa. 

NOTÍCIAS

Especializações tomam posse

T

omaram posse, no passado dia 2 de Julho, as Comissões Executivas das 15 Especializações da Ordem dos Engenheiros, eleitas para
o triénio 2010-2013 no acto eleitoral decorrido a 17 de Junho.
A cerimónia, presidida pelo Bastonário Eng. Carlos Matias Ramos,
decorreu no Auditório da sede nacional em Lisboa e contou com a presença de cerca de setenta participantes, entre membros eleitos e convidados.

Dos 728 Engenheiros Especialistas inscritos nas 15 Especializações
da Ordem registou-se um total de 323 votantes (44,4%).
A Acta do Apuramento dos Resultados das Eleições e os resultados
detalhados relativos a cada uma das Especializações estão disponíveis
no Portal do Engenheiro, na área “Especializações”.

Victor Gonçalves de Brito
vai presidir aos ENVC

O

Engenheiro Victor Gonçalves
de Brito, Vice-presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros, é o novo Presidente Executivo do Conselho de Administração dos Estaleiros Navais de
Viana do Castelo (ENVC), para representar a Marinha, actualmente
o grande cliente da empresa de
construção naval.
Victor Gonçalves de Brito é Engenheiro Naval, Mestre em Arquitectura Naval e Engenharia Marítima
e Ocean Engineer pelo MIT, EUA
(1976). Tem o Curso de Engenheiro Maquinista da Escola Naval (1967) e é Contra Almirante Engenheiro
Construtor Naval.
Presidiu ao Conselho de Administração do Arsenal do Alfeite entre 2002 e
2009 e foi Docente Convidado do IST no período de 1981 a 2007.
O novo responsável pelos Estaleiros Navais de Viana do Castelo tem actividade profissional comprovada em Engenharia Naval, ao longo de 39 anos,
em manutenção, estudos e projectos de navios, direcção técnica e gestão de
estaleiro.

Fernando Santo eleito
Vice-presidente da CDROT

Feyo de Azevedo é o novo Director da FEUP

O

Conselho de Representantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) anunciou a eleição do Professor Engenheiro Sebastião Feyo de Azevedo para o cargo de Director daquela
Faculdade, para o mandato 2010/2014.
Licenciado em Engenharia Química pela Universidade do Porto (1973), doutorado pela Universidade do
País de Gales (Swansea, 1982) e agregado pela Universidade do Porto (1996), Sebastião Feyo de Azevedo, de 59 anos de idade, é Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Química da FEUP e
investigador do Laboratório de Engenharia de Processos, Ambiente e Energia.
Actual membro do Conselho Geral da Universidade do Porto e do Conselho “Indústria e Universidade” da
Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação, Feyo de Azevedo foi Vice-presidente da
Ordem dos Engenheiros em dois mandatos, entre 2004 e 2010.
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O

Engenheiro Fernando Santo,
Bastonário da Ordem dos Engenheiros ao longo dos dois últimos mandatos (2004 a 2010) e actual Vogal da Administração da EPUL,
foi eleito, no dia 2 de Junho de 2010,
Vice-presidente da Comissão Especializada Permanente do Desenvolvimento
Regional e Ordenamento do Território
(CDROT), na sua qualidade de membro do Conselho Económico e Social
(CES), no qual participa enquanto representante das profissões liberais,
reunidas no Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP).
A CDROT é a comissão especializada permanente que, no âmbito do CES,
trata especialmente das problemáticas do desenvolvimento regional e do
ordenamento do território. É composta por quatro representantes do Governo, quatro representantes das Confederações Patronais, quatro representantes das Confederações Sindicais, quatro representantes das Autarquias
Locais, um representante de cada uma das Regiões Autónomas e um representante de cada um dos demais sectores representados no CES, podendo ainda ser integradas por uma ou duas personalidades de reconhecido mérito.

NOTÍCIAS

Teresa Ponce de Leão distinguida “Personalidade
de Engenharia” pelo Jornal Construir

A

Presidente do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Engenheira Teresa Ponce de Leão, foi distinguida pelo Jornal Construir com o “Prémio Personalidade de Engenharia 2010”.
Teresa Ponce de Leão tomou posse como Presidente do LNEG em Janeiro de 2009, após ter sido Presidente do
Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI).
Completou a licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores em 1980 e doutorou-se em Engenharia
Electrotécnica e de Computadores, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 1995. É Investigadora
Sénior da Unidade de Sistemas de Energia do INESC Porto desde 1987 e conselheira do Grupo Informal de Reflexão
sobre Propriedade Intelectual, membro do Conselho Científico do Pólo para a Competitividade das Tecnologias Energéticas, do Conselho Consultivo da LISPOLIS e da European Energy Research Alliance. Tem sido, desde 2000, contratada como perita em diversos programas da Comissão Europeia. Na Ordem dos Engenheiros, foi Tesoureira e Vice-presidente do Conselho Directivo da Região Norte, entre 2004 e 2010.
Para este prémio, estavam também nomeados Fernando Santo, anterior Bastonário da Ordem dos Engenheiros, e Fernando Silveira Ramos, Director Geral
da Consulmar e vencedor do Prémio SECIL Engenharia 2009.

Novas regalias
para membros da Ordem

A

o logo de 2010, a Ordem dos Engenheiros tem vindo a desenvolver novas parcerias com o intuito de obter condições vantajosas e exclusivas para os seus membros. Neste primeiro semestre
do ano foram realizados e renovados protocolos nas áreas de Hotelaria, dos Transportes – um dos serviços mais utilizados pelos membros
da Ordem –, da Cultura e Formação, e negociadas vantagens com várias instituições bancárias.
Procurámos, com este esforço adicional, não só diversificar a oferta de
produtos e serviços de que os engenheiros poderão usufruir com vantagens adicionais, bem como criar parcerias em áreas que nos vão
sendo identificadas, inclusivamente pelos membros da Ordem, como
de maior utilidade.
Poderá encontrar a totalidade das informações relacionadas com as
regalias em vigor no Guia de Regalias da Ordem dos Engenheiros, disponível online na página www.ordemengenheiros.pt/oe/regalias.
Está prevista para muito breve a criação de um serviço de atendimento
directo para esclarecimento de todas as informações relacionadas com
estas parcerias.

A

R

MEC2011 em preparação

ealiza-se no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de 3 a
4 de Fevereiro de 2011, a Conferência sobre Morfodinâmica
Estuarina e Costeira – MEC2011.
O evento pretende ser um fórum de apresentação de trabalhos de
investigação e actividades de gestão relacionadas com os problemas associados à morfodinâmica das zonas costeiras, e de troca e
discussão de ideias, conhecimento e informação sobre a zona costeira portuguesa.
Os temas da conferência abordam as seguintes problemáticas: “Metodologias de estudo: modelação, experimentação e detecção remota”; “Análise de processos físicos e sua interacção com processos
químicos e biológicos”; “Alterações climáticas: impactes e adaptação”; “Engenharia costeira: soluções, avaliação e monitorização”;
“Morfodinâmica e gestão das zonas costeiras”.
A Comissão Organizadora convida os investigadores e gestores da
zona costeira a participar neste evento e a submeter os seus trabalhos para apresentação oral ou em poster. A submissão de resumos
(até duas páginas) pode ser efectuada até 31 de Julho.
Mais informações disponíveis em http://mec2011.lnec.pt

CLME’2011 – 6.º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia

Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto e a Ordem dos Engenheiros estão
a organizar, em conjunto com a Faculdade
de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane e a Ordem dos Engenheiros de Moçambique, o 6.º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia – CLME’2011, subordinado ao tema “A
Engenharia como Alavanca para o Desenvolvimento e Sustentabilidade”.
O Congresso irá decorrer em Maputo, Moçambique, de 29 de Agosto a 2 de Setembro do próximo ano e prevê cobrir os seguintes temas das
diferentes especialidades de Engenharia: Ensino,
Energia e Ambiente, Recursos Hídricos, Agronomia e Engenharia Florestal, Obras Públicas e Rea
bilitação Urbana, Infra-estruturas de Transportes,
Engenharia Química, Geotecnia e Recursos Mi-

nerais, Materiais e Estruturas, Pontes e Barragens, Engenharia de Produção, Automação e Electrónica, Informática e Tecnologias de Informação,
Gestão e Engenharia Industrial e Engenharia Têxtil, entre outros.
O período para recepção de resumos de comunicações está aberto até 14 de Fevereiro de 2011,
devendo os respectivos textos ser enviados directamente para:

Comissão Organizadora do Congresso CLME’2011
A/C Prof. Joaquim Silva Gomes,
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
Rua Dr. Roberto Frias, s/n, 4200-465 Porto.
Informações complementares sobre a organização do Congresso podem ser obtidas em:
http://paginas.fe.up.pt/clme/2011.

MAIO / JUNHO 2010 INGENIUM 11

REGIÕES
REGIÃO

Reuniões no sector agro-alimentar

Colégio de Agronómica reúne com
Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica …
Na sequência das reuniões que tem vindo a desenvolver com entidades ligadas ao sector agro-alimentar, o Colégio de Engenharia Agronómica da
Região Norte reuniu-se, no dia 11 de Maio, com a Associação Portuguesa
de Engenharia Zootécnica, com o objectivo de estudar e analisar linhas de
cooperação e parceria a favor do desenvolvimento regional e nacional, bem
como a dinamização da empregabilidade dos Engenheiros.
Participaram, por parte da Ordem dos Engenheiros(OE), o Eng. Vítor Correia, Coordenador do Conselho do Colégio, e o Eng. Manuel Ortigão, Vogal
para os Assuntos Profissionais; da parte da APEZ, participaram o Eng. António Ferreira, Presidente Nacional, e o Prof. Divanildo Monteiro, Presidente
da APEZ Norte.
A APEZ fez saber da vontade de dinamizar a criação da Especialização de
Engenharia Zootécnica como especialização vertical do Colégio de Engenharia Agronómica, tendo sido transmitida a ideia, por parte do Colégio da
Região Norte, de que tal iniciativa seria vista com bons olhos, apenas com
a recomendação de que se deverá tratar de um movimento nacional, que
envolva os colegas cuja vida profissional se estabeleceu nessa área especializada da Engenharia Agronómica, independentemente das escolas superiores de origem. Foi também recomendada a consulta do Regulamento
de Especializações para que o dossier de apresentação cumpra todas as
exigências, bem como envolva todo o território nacional e muito particularmente os Açores. Foi ainda sugerido que fosse estudada a hipótese da especialização passar a regulamentar a exigência de um registo curricular
obrigatório para manutenção como especialista. Foi dada a conhecer a próxima realização do Congresso da OE em Aveiro, no qual o Colégio da Região Norte gostaria de ver envolvidas comunicações da área da Zootecnia,
nomeadamente da Aquacultura, tendo a APEZ sugerido alguns nomes de
profissionais a serem convidados para tal efeito. Foi também acordada uma
maior parceria e cooperação entre as duas entidades na preparação do Congresso da APEZ, sempre que se realize na Região Norte.
Foi acordada a dinamização de uma rede de cooperação nesta área profissional, que envolva também as Escolas de Ensino Superior e as Associações Empresariais do sector agro-alimentar.
Foi reconhecida a necessidade urgente da regulamentação da profissão para
poder haver efeitos positivos na empregabilidade dos Engenheiros Zootécnicos, em particular, e dos Engenheiros Agrónomos, em geral. Para tal,
ambas as entidades consideram necessário passar a regular os Actos de
Engenharia, já definidos pelo Colégio e em cujo grupo de trabalho os dois
representantes da APEZ participaram activamente.
Foi ainda abordada a alteração de relacionamento da Ordem com as universidades, com o fim da Acreditação dos Cursos por esta entidade e a
transição dessa tarefa para a Agência de Avaliação e Acreditação do EnREGIÃO

O

sino Superior. Foi referido o pedido de certificação de qualidade do Curso
de Engenharia Zootécnica da UTAD no âmbito do Sistema OE+EUR-ACE.
Comentaram-se ainda as consequências do facto das disciplinas nucleares de Matemática e Física (ou Química) serem exigidas para Engenharia
Zootécnica, mas não para Engenharia do Ambiente. Foi também definida
uma “via verde” para troca de informação entre as duas instituições.
… e com Associação dos Jovens Agricultores de Portugal
Com idêntico objectivo, foi realizada, a 28 de Maio, uma reunião com a
AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Aos anteriores representantes da OE, associou-se o Eng. Adelino Bernardo, Vogal para os
Assuntos Culturais; sendo que a AJAP se fez representar pelo Eng. Rui Alves,
Vice-presidente.
Foi feita uma apresentação institucional da OE, bem como uma descrição
da acção da AJAP, que deu a conhecer que tem entre os seus quadros cerca
de 40 Engenheiros, desconhecendo, contudo, quantos deles serão membros da OE. Deu também a conhecer que cerca de 30% das candidaturas
ao PRODER são elaboradas por técnicos da AJAP. O Colégio de Engenharia Agronómica apresentou os Actos de Engenharia e as iniciativas em curso
para a sua regulamentação, dando como exemplo o que se passa em Espanha, em que as candidaturas a fundos comunitários são um acto de confiança pública, ou seja, têm subjacente um projecto técnico elaborado por
quem tem competência profissional bastante para o fazer. A AJAP manifestou concordância com esse princípio, já que ele contribuiria para uma melhoria significativa da qualidade do investimento no sector agrário.
A AJAP sugeriu à OE, agora que vai haver a avaliação intercalar do PRODER, resultando daí alterações à forma de preparar as candidaturas, que
fizessem uma parceria com o Ministério da Agricultura e o IFAP, no sentido
de dar formação aos engenheiros.
Foi também constatada a convergência de opiniões acerca da necessidade
de, em parceria com as universidades e os politécnicos, fazer um ajuste da
oferta formativa pós-graduada, bem como dos próprios curricula dos cursos, adaptando-os às necessidades do mercado.
Por último, constatou-se que nos últimos anos uma boa percentagem dos
jovens agricultores instalados tem formação média e superior na especialidade, o que reflecte a dinâmica empreendedora dos Engenheiros Agrónomos e o contributo que poderão dar para a alteração da imagem do sector.
A tradicional ideia de que a agricultura é uma forma de empobrecer alegremente deve ser combatida, assim como a de que só fica na agricultura quem
não tem oportunidade noutro sector. As duas entidades comprometeram-se
a desenvolver esforços para combater afincadamente tal imagem.
Comprometeram-se a colocar os respectivos portais com ligações de acesso
aos associados e visitantes e a realizar encontros semelhantes com maior
regularidade.

Conselho Directivo reúne com Membros Conselheiros

Conselho Directivo da Região Norte promoveu, no dia 12 de
Maio, a primeira reunião com os membros Conselheiros da
Região, a que se seguiu um jantar de confraternização.
O encontro visou o envolvimento efectivo dos membros Conselheiros como
“instrumento” consultivo nos desígnios da Ordem. Neste âmbito, foram
abordados vários temas, como a necessidade de transferência de conhecimento dos colegas mais experientes para os mais novos, a defesa dos membros mais jovens no mercado de trabalho, a possível criação da “Casa do
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Engenheiro”, assim como a questão dos novos níveis de engenharia, no futuro da Ordem dos Engenheiros, como consequência do Processo de Bolonha, entre outros.
Foi ainda realçada a necessidade da defesa dos interesses dos engenheiros
na sua actividade profissional, bem como o garante de um bom desempenho dos mesmos perante a sociedade.
Em consequência da riqueza do debate, foi acordada a realização periódica
destas reuniões, como contributo para melhorar o desempenho da OE.

REGIÕES
REGIÃO

Ciclo de Encontros “Café na Ordem”

“ Café na Ordem” sobre Decreto-Lei
26/2010, de 30 de Março
Na sequência do ciclo de encontros de engenharia “Café na Ordem” promovido pela Delegação
Distrital de Vila Real desde há três anos, teve
lugar, no dia 17 de Maio, uma sessão sobre o
“Decreto-Lei 26/2010, de 30 de Março – 10.ª
Alteração do DL555/99”.
O Eng. António Santos Silva, da Câmara Municipal de Vila Real, foi o orador, tendo abordado
as principais alterações introduzidas por este DL
e as suas implicações.
Este novo DL tem, no seu preâmbulo e como
principal novidade, que “…de acordo com o reforço da responsabilidade dos intervenientes, consagra -se a dispensa da consulta, aprovação ou
parecer, por entidade interna ou externa aos municípios, dos projectos das especialidades e outros estudos, o reforço da responsabilidade dos
intervenientes em obra, dispensando a consulta,
a aprovação ou o pedido de parecer, a uma entidade interna ou uma externa aos municípios,
dos projectos de especialidade e outros estudos,
quando o respectivo projecto seja acompanhado
por termo de responsabilidade subscrito por técnico autor de projecto legalmente habilitado. De
igual modo, dispensa -se a realização de vistoria,
pelo município ou por entidade exterior, sobre a
conformidade da execução dos projectos das especialidades e outros estudos com o projecto

aprovado ou apresentado quando seja também
apresentado termo de responsabilidade subscrito
por técnico autor de projecto legalmente habilitado. Trata-se de uma medida que se funda na
confiança e responsabilização de cada interveniente e que visa concretizar e dar sentido aos
termos de responsabilidades que acompanham
todos os projectos das especialidades e outros
estudos, reduzir os custos administrativos associados aos processos de controlo prévio e evitar
controlos redundantes”.
As dúvidas e incertezas manifestadas pelos participantes, provenientes de diversos Colégios e de
vários pontos do País, foram muitas, pelo que
ficou agendada uma sessão de trabalho para o
mês de Setembro.
“Café na Ordem” sobre Actos de Engenharia
Com idêntico nível de adesão decorreu a sessão
seguinte, a 7 de Junho, na qual foram discutidos
os Actos de Engenharia, tema introduzido pelo Eng.
Victor Manuel Lopes Correia, Coordenador do Conselho Regional Norte do Colégio de Engenharia
Agronómica. O orador fez uma apresentação genérica da Engenharia e dos seus Actos, particularizando os de Engenharia Agronómica. Além do
alerta lançado para os outros Colégios relativamente
à urgência na definição dos actos próprios, apresentou o trabalho desenvolvido pelo seu Colégio,
que poderá ser exemplo a seguir pelos restantes.

Sessão Debate relativa ao Decreto-lei
REGIÃO
n.º 26/2010, de 30 de Março

O

Conselho Regional do Colégio de Engenharia Electrotécnica
organizou, no dia 18 de Junho, uma sessão de debate relativa ao Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, moderada por João Peças
Lopes, Coordenador do Conselho Regional do Colégio. A mesa, constituída
ainda por Zita Maria Almeida do Vale, Vogal do Conselho Nacional do Colégio, e José Manuel Freitas, membro do Colégio e colaborador da Câmara
Municipal de Matosinhos, deu enquadramento ao debate, chamando a
atenção para as principais alterações subjacentes à matéria legal e enquadrando as responsabilidades das partes envolvidas, para além de uma exposição relativa ao Exercício da Profissão do Engenheiro Electrotécnico.
Este diploma altera o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, e intervém, entre outros aspectos, ao nível formal e substancial da simplificação de procedimentos e
processos e ao nível do reforço da responsabilidade dos intervenientes.
A tónica dominante da sessão foi colocada no papel da OE enquanto associação pública representativa dos Engenheiros, com atribuições no âmbito
do exercício da profissão e defesa dos interesses, direitos e prerrogativas
dos seus membros.
Decorrentes da sessão foram previstas diferentes iniciativas que visam a
análise e o aprofundamento destas matérias, pelo que, durante os próximos meses, a Região Norte continuará a promover o debate relativo aos
principais diplomas legais com influência directa no exercício da profissão
de Engenheiro.
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O tema é polémico, evidenciando que existem
sobreposições entre diversos colégios e até com
outras profissões. Contudo, a sua definição tem
de ser feita rapidamente e com a ajuda activa de
todos os engenheiros.
A engenharia é uma profissão de confiança pública e tem o reconhecimento dessa qualificação,
tanto no exercício da actividade privada, como
na actividade pública. Assim, a Ordem dos Engenheiros tem como entendimento que a crescente exigência de responsabilização e competências associadas aos actos de engenharia faz
com que tenha de ser feito um grande esforço de
harmonização legislativa.
Refira-se, como exemplo, que existem actos que,
não estando regulados, como seja a prescrição
da utilização de determinado pesticida ou a construção de uma vinha, que por má prescrição ou
deficiência de construção podem colocar em perigo a vida humana, não estão regulados como
Actos de Engenharia Agronómica. São, contudo,
actos que deverão ser executados por profissionais preparados cientificamente e que assumam
a responsabilidade de um acto de confiança pública, cuja competência seja reconhecida por associação pública profissional. Qualquer acto, sendo
exercido por pessoa não habilitada, poderá pôr
em causa a segurança pública e prestar um mau
serviço à sociedade.
As dúvidas e propostas sobre os temas poderão
ser enviadas para o correio electrónico:
cafenaordem@sapo.pt

Última Aula do Professor José
Manuel Pinto Ferreira Lemos

o dia 17 de Julho, teve
lugar, na Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP), uma sessão de homenagem
ao Engenheiro José Ferreira Lemos,
Professor Catedrático do Departamento
de Engenharia Civil, na sequência da
sua aposentação. A sessão começou
pela intervenção do Eng. Manuel Matos
Fernandes, Director do Departamento
de Engenharia Civil, que fez uma apresentação biográfica do homenageado.
Seguiu-se a última aula, intitulada “O que aprendi, o que ensinei, no que
me empenhei”. As intervenções institucionais foram cumpridas pelo Reitor
da Universidade do Porto, Professor José Marques dos Santos, pelo Director
da Faculdade de Engenharia, Professor Carlos Costa, e, em representação
do Bastonário da Ordem dos Engenheiros, pelo Eng. José Manuel Vieira,
Vice-presidente Nacional, que recordou o cargo que o homenageado ocupa
na Ordem, enquanto Presidente da Assembleia Regional Norte.
Colegas, antigos alunos, familiares e amigos juntaram-se nesta homenagem que encheu o recinto e foi enriquecida com a actuação das tunas masculina e feminina da FEUP. A confraternização terminou com um jantar no
círculo universitário do Porto.

REGIÕES
REGIÃO

Curso de Formação
Avançada em Coordenação
de Segurança no Trabalho
da construção (STC)

A

Região Norte promove a realização de um
Curso de Formação Avançada em Coordenação de Segurança no Trabalho da Construção
(STC), que decorrerá entre 10 de Setembro e 11
de Dezembro, num total de 146 horas.
O Curso, destinado a técnicos que exercem a função e frequentaram com aproveitamento o Curso
de Gestão e Coordenação de STC, foi concebido
com uma componente teórica modular e uma
componente prática.
Os objectivos cobrem três vertentes fundamentais: actuação em ambiente relacional próprio envolvendo vários intervenientes, com diferentes
responsabilidades e modos de actuação; correcta
percepção do risco pelo aprofundar de conhecimentos de métodos e técnicas de construção em
evolução constante e novos tipos de trabalho nos
estaleiros; e ainda acidentes de trabalho nos estaleiros e implicações de natureza civil e criminal
no exercício da actividade.
As aulas terão lugar às sextas-feiras (18h30/22h30)
e aos sábados (09h00/18h30).
REGIÃO

O

XII Encontro
Regional
do Engenheiro

Concelho de Anadia, no distrito de Aveiro,
acolheu, no dia 29 de Maio, as celebrações
do XII Encontro Regional do Engenheiro. Como
já é tradição, este encontro reuniu engenheiros
dos vários distritos que compõem a Região Centro, homenageou os membros efectivos que completaram 25 anos de inscrição na Ordem, e reconheceu os melhores estágios, por especialidade, concluídos em 2009. No âmbito das celebrações, foi também entregue ao Engenheiro
Gonçalo Quadros o Prémio Conselho Directivo
Regional que, anualmente, distingue um membro da Região Centro pelo seu currículo de mérito nos domínios profissional, cultural e de intervenção na sociedade. Do programa social do encontro fizeram parte visitas ao Velódromo Nacional de Sangalhos, Espaço Bairrada, Museu do
Vinho Bairrada, Aliança Underground Museum e
um Jantar nas Caves Aliança.

REGIÃO

F

Inauguração das Novas Instalações
da Delegação Distrital de Aveiro

oram inauguradas pelo Bastonário,
no dia 29 de Maio, as novas instalações da Sede da Delegação Distrital
de Aveiro, localizadas na Rua D. Jorge
Lencastre, n.º 8, freguesia da Vera Cruz.
O edifício ocupa uma área coberta de
aproximadamente 350 m2, disposta em
três pisos. No rés-do-chão funcionam
os serviços de atendimento aos membros, existindo ainda um gabinete de
direcção e uma pequena galeria de arte. No primeiro andar situa-se o auditório com capacidade para
60 lugares, no segundo andar estão acomodados diversos gabinetes de trabalho/reunião e no sótão
os arrumos. O edifício possui ainda um logradouro destinado a actividades culturais e de convívio.

REGIÕES
REGIÃO

Conversas
do Final do Mês

A

Delegação Distrital de Aveiro da Ordem dos Engenheiros iniciou, no
passado dia 24 de Junho, a iniciativa “Conversas do Final do Mês”.
O objectivo do projecto é fomentar momentos de reunião e convívio abertos a toda a comunidade, e assenta num modelo composto por um momento de reflexão/discussão, apresentado por um orador convidado, submetido a um tema da actualidade previamente escolhido e que seja considerado de interesse geral.
A sessão “inaugural” foi dedicada ao tema “História e Energia” e esteve
a cargo de Miguel Coutinho, do Instituto do Ambiente e Desenvolvimento
(IDAD).
As “Conversas do Final do Mês” serão interrompidas nos meses de Julho e
Agosto, mas prometem estar de volta num dia próximo do fim do mês de
Setembro, pelas19h00, nas instalações da Sede Distrital da Ordem (Rua D.
Jorge Lencastre, n.º 8).
REGIÃO

Sessões de Engenharia

REGIÃO

O

Colégio Regional de Engenharia Civil está a promover um conjunto de
conferências intitulado “Para Além do Colégio”, que abordam temas
gerais, não ligados directamente com a Engenharia Civil.
Estas realizações decorrem no Auditório Adolfo Roque da Sede Regional da
Ordem em Coimbra (Rua Antero de Quental n.º 107) e são abertas a todos
os membros da Ordem. A hora de início é às 21h30.
No dia 22 de Junho, teve lugar uma Conferência na área da Economia, proferida por António Martins e dedicada ao tema “A Interpretação da Informação Financeira das Empresas e as Recentes Mudanças Contabilísticas”. A
29 do mesmo mês, competiu a João Bicker, da área do Design, falar sobre
“A Importância da Identidade em todas as Organizações”. Já em Julho, no
dia 6, coube à Arquitectura, através de José António Bandeirinha, apresentar “A Arte na Construção”. A última sessão, a 13 de Julho, foi dedicada à
“Ética e Deontologia” e foi conduzida pelo Filósofo Anselmo Borges.
REGIÃO

Jornadas Sobre
Responsabilidade Ambiental
dos Agentes Económicos

A

Região Centro realiza periodicamente, no auditório da Sede Regional, em Coimbra, sessões técnicas no âmbito das várias especialidades de engenharia. Nas últimas sessões foram abordados os temas
“Obras marítimas do NW Portugal e geo-engenharia costeira: caracterização de geomateriais”, a 30 de Junho, e “Sistemas combinados terrestres
de imagem”, no dia 9 de Julho.
O primeiro tema foi apresentado por Ana Cristina Pires de Oliveira, Investigadora no Centro GEOBIOTEC – UA e no LABCARGA – ISEP. Na sua apresentação, Ana Cristina de Oliveira introduziu algumas generalidades sobre
obras marítimas, para se demorar em temas relacionados com Geo-engenharia costeira e implicações nas estruturas marítimas; Monitorização/inspecção/diagnóstico vs reparação/reforço; Metodologias aplicadas a um projecto de cartografia SIG; Cartografia e inspecção de obras marítimas; Caracterização de explorações de materiais rochosos; Aspectos construtivos –
Exemplos de reforços/reparações no NW Portugal; Projecto GISCOAST e
perspectivas futuras, entre outros.
Na sessão seguinte, João Boavida, da empresa Artescan – Digitalização Tridimensional, explicou aos participantes o que são sistemas de varrimento
laser 3D e o que são sistemas combinados de imagem (varrimento laser
3D e fotogrametria); apresentou aplicações de sistemas combinados terrestres de imagem em Engenharia, Topografia, Arquitectura e Património, Arqueologia e Geologia, e deu exemplos de trabalhos efectuados, como sejam
no Caneiro de Alcântara, no Vale do Tua, no Palácio Monserrate, o forno
Romano ou nas Grutas São Vicente.
REGIÃO

Ciclo de Conferências
“Para Além do Colégio”

O

Decreto-Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho, que transpôs a Directiva
n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Abril de 2004, sobre responsabilidade ambiental, estabelece o regime jurídico da responsabilidade ambiental pelos danos ambientais causados decorrentes das actividades económicas, e impõe a obrigatoriedade da constituição de garantias financeiras que permitam cobrir os riscos inerentes a
essas actividades.

O Colégio Regional de Engenharia Química organizará, em 17 de Setembro,
uma tarde de informação e discussão sobre esta temática da responsabilidade ambiental dos agentes económicos, contando para o efeito com a colaboração de entidades com responsabilidades neste domínio, num programa
a divulgar brevemente.

Jornadas Sobre Coordenação no Trabalho da Construção

C

oimbra promove, no dia 30 de Setembro, no Auditório da Sede Regional da Ordem, as Jornadas sobre Coordenação
de Segurança no Trabalho da Construção.
Com início marcado para as 9h00 e encerramento para as 17h15, o dia de trabalhos integra
a discussão de temas como a “Integração dos
Princípios Gerais de Prevenção na fase de projecto: conceitos e casos práticos”, pela Eng.ª Patrícia Matos, Responsável da Coordenação de Segurança na Fase de Projecto da empresa Brisa;
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“O contributo da Geotecnia na prevenção de acidentes laborais na Construção”, a cargo do Eng.
Francisco Lucas, Professor Coordenador do Departamento de Engenharia Civil do Instituto Politécnico de Castelo Branco; e “A perspectiva do
Dono de Obra em termos de Segurança no Trabalho num empreendimento ferroviário de alta
velocidade”, da competência do Eng. Henrique
Oliveira, da Direcção Geral do consórcio concessionário ELOS.
O período da tarde será composto pela reflexão

em torno do “Desenvolvimento e especificações
do Plano de Segurança e Saúde para a execução
da obra: casos práticos de viadutos e pontes”, a
cargo do Sr. Luís Machado, Responsável de Segurança da empresa Alves Ribeiro; e pela discussão das “Perspectivas da regulamentação do exercício da Coordenação de Segurança na Construção”, promovida pelo Eng. José Marçal, Coordenador da Comissão Executiva da Especialização
de Segurança no Trabalho da Construção da Ordem
dos Engenheiros.

REGIÕES
REGIÃO

N

A importância
dos aromas

REGIÃO

À

Curso de Prova
de Azeites e Vinagres

descoberta de dois (preciosos) líquidos” foi o mote para a realização de
um curso de prova de azeites e vinagres promovido pelo Conselho Re-

REGIÃO

os recentes meses de Abril e Maio realizaram-se, na sede da Ordem
dos Engenheiros, em Lisboa, dois cursos de prova de vinhos, de nível I, subordinados ao tema “Aprenda a conduzir o vinho”.
Promovidos pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica, estas iniciativas tiveram a orientação do enólogo Mário Louro e contaram com um total de cerca de quarenta participantes.
Das características das castas e sua importância na elaboração de um vinho,
à importância das temperaturas, vários foram os assuntos abordados e discutidos neste curso, durante o qual os participantes tiveram oportunidade
de provar diferentes vinhos, percorrendo desta forma um estonteante percurso pelos aromas e sabores inerentes a cada um deles.
O curso terminou com um jantar de degustação, durante o qual vinhos e
iguarias foram conjugados de forma primorosa, realçando assim a importância, nem sempre valorizada, desta união.
gional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica no dia 6 de Maio de 2010.
A iniciativa teve lugar na Sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, e
contou com cerca de vinte participantes. A temática dos azeites ficou a cargo
da Eng.ª Teresa Zacarias, tendo a matéria dos vinagres sido apresentada
pelo enólogo Mário Louro. A encerrar esta acção de formação decorreu, no
restaurante da Ordem dos Engenheiros, um jantar de degustação envolvido
nos múltiplos prazeres que só o azeite e o vinagre concedem.

47.ª Feira Nacional de Agricultura / 57.ª Feira do Ribatejo

A

47.ª Feira Nacional de Agricultura / 57.ª Feira do Ribatejo, organizada
pelo Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA),
teve lugar em Santarém, entre os dias 5 e 13 de Junho de 2010. Como
vem sendo hábito, a Ordem dos Engenheiros, através da sua Delegação
Distrital de Santarém, marcou presença neste evento de âmbito nacional
que teve como tema central as Energias Renováveis. Palco privilegiado de
iniciativas tradicionais, culturais e lúdicas, a Feira Nacional de Agricultura
ofereceu este ano, aos seus mais de 160.000 visitantes, um evento mais
moderno e inovador, quer para os agricultores, quer para o público em geral.
Uma forte presença gastronómica, de maquinaria ligada ao sector agrícola
e grande variedade de expositores de animais, são alguns dos aspectos a
destacar.
A presença da Ordem dos Engenheiros entre os expositores tornou possível
a consulta e a aquisição de algumas publicações editadas pela Ordem, bem
como o esclarecimento de diversos assuntos relativos à actividade desta associação profissional.
REGIÃO

D

Abertas inscrições para próximo curso
em Ética e Deontologia Profissional

esde Janeiro de 2002 que a Região Sul da Ordem dos Engenheiros tem vindo a promover Cursos de Formação em Ética e Deontologia Profissional.
Este instrumento complementar de formação, cujo objectivo assenta essencialmente na melhoria da
integração dos membros estagiários nas exigências da vida profissional, tornou-se, desde então, uma
componente obrigatória dos estágios de admissão à Ordem dos Engenheiros. Assim, para além da
aprovação no relatório de estágio, a frequência e aproveitamento num destes cursos é também condição necessária para que os membros estagiários possam ser admitidos como membros efectivos.
Apesar de especialmente dirigidos aos membros estagiários da Ordem, o interesse de que os cursos
se revestem tem justificado também a presença de membros efectivos.
A Região Sul realiza o seu próximo curso no mês de Setembro, encontrando-se já abertas as respectivas inscrições, que podem ser efectuadas através da Internet, em:
www.ordemdosengenheiros.pt/sul

Cursos de Formação em Ética
e Deontologia Profissional – Síntese Estatística
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Porto de Sines
sofre importantes obras de expansão

O
N

o dia 22 de Junho realizou-se a gala de entrega da 7.ª edição do Prémio Primus Inter Pares, uma iniciativa do Banco Santander Totta e do
Jornal Expresso que persegue o objectivo de encontrar os melhores gestores de entre os finalistas dos cursos de Gestão, Economia e Engenharia.
O vencedor desta edição foi Gonçalo Videira, licenciado em Gestão pela
Universidade Católica Portuguesa. Fausto Rodriguez, estudante de Gestão/
Finanças, também da Católica, e Francisco Almeida, de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior Técnico, ficaram em 2.º e 3.º lugares, respectivamente. Os outros dois merecidos finalistas do Prémio foram Klaudia
Fenyves, do curso de Gestão/Finanças da Universidade Católica Portuguesa,
e Sérgio Vieira, estudante de Gestão do ISCTE (4.º e 5.º classificados).
Os três vencedores poderão frequentar um MBA numa Universidade de renome, entre elas, o INSEAD, o IESE, o IE Business School, o ISCTE e a
Universidade Católica Portuguesa – Universidade Nova de Lisboa (Lisbon
MBA). O Prémio Primus Inter Pares conta com o apoio da Ordem dos Engenheiros.

Lisnave adaptou navio para recolha
de petróleo nos EUA

U

m petroleiro de 319 mil toneladas foi adaptado nos estaleiros da Lisnave
para participar nas operações de recolha de crude derramado no golfo
do México, após a explosão da plataforma Deepwater Horizon da BP. De
acordo com um porta-voz da empresa de Setúbal, poderá ainda vir a efectuar-se a adaptação de mais dois navios de grandes dimensões, caso as
alterações no navio “A Whale” se revelem eficazes na operação de limpeza
que está em curso no golfo do México.

Náutica de Recreio
prepara cluster

A

Associação Empresarial de Portugal tem em incubação um cluster com o objectivo de potenciar o desenvolvimento das empresas portuguesas
que trabalham na área da náutica de recreio e
marinas. A iniciativa será objecto de candidatura
a fundos comunitários.
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porto de Sines irá ser alvo de um plano de investimentos, a implementar durante os próximos três anos, que rondará os 332,2 milhões de euros.
Entre os investimentos já em curso, incluem-se o Projecto de Expansão do Terminal de GNL (Gás Natural Liquefeito), explorado pela REN
Atlântico, e a ampliação do Cais de Contentores – Terminal XXI, da responsabilidade da PSA Sines, obras consideradas de extrema importância para a afirmação do Porto de Sines. As duas empreitadas, que envolvem valores superiores a 249,4 milhões de euros, são da responsabilidade das empresas Somague e Mota-Engil, respectivamente, e
vêm reafirmar também as competências técnicas da moderna engenharia portuguesa.

Entre as vantagens que o Porto de Sines apresenta, encontram-se a
sua localização geoestratégica no cruzamento das rotas do Atlântico e
do Mediterrâneo, o acesso marítimo aberto para navios com calados
até 16 metros, uma frente marítima de 3 km disponível para expansão, os seus cerca de 2.000 hectares disponíveis para desenvolvimento
industrial e logístico (ZILS) e ligações rodo-ferroviárias ao hinterland
ibérico.
Considerado um importante porto na fachada atlântica de Portugal,
Sines tem vindo a impor-se no mapa portuário nacional como porta de
entrada de abastecimento energético (gás natural, carvão e petróleo) e
de terminais especializados, que permitem o movimento de diferentes
tipos de mercadorias.

Centésimo aniversário do capitão Jacques Cousteau

A

ssinalou-se no passado mês de Junho, o centésimo aniversário do nascimento do famoso
explorador marítimo Jacques-Yves Cousteau. Nascido a 11 de Junho de 1910, em Saint André
de Cubzac (França), faleceu em 1997, com 87
anos de idade.
Cousteau foi oficial da Marinha e membro da Academia Francesa. Durante a II Guerra Mundial, colaborou com os Aliados, tendo recebido diversas
condecorações. Em 1949, abandonou a Marinha
e fundou o French Oceanographic Campaigns
(FOC). Alugou o navio Calypso ao multimilionário
irlandês Thomas Loel Guinness (por apenas um
franco por ano), transformando-o num laboratório móvel para a pesquisa de campo e deu início
às suas inúmeras aventuras, registadas em séries
televisivas, filmes e fotografias (no seu curriculum
como realizador constam dois Óscares da Academia de Hollywood).

O seu navio, que em 1996 sofreu um abalroamento acidental em Singapura e afundou, estará
totalmente recuperado e pronto a navegar em
2011, garantiram recentemente a Cousteau Society e a Equipe Cousteau, associações presididas
por Francine Cousteau, viúva do explorador.

BREVES

Portugal é dos países europeus … mas é o 13.º da OCDE
menos interessados em ciência… com mais ligações de banda larga

D

e acordo com o euro barómetro sobre a atitude dos europeus relativamente
à ciência e tecnologia, 35% dos portugueses dizem não se interessar de
todo por descobertas científicas e pelo progresso tecnológico, naquele que é
o quarto valor mais elevado entre os 27 países da União Europeia, atrás da
Roménia, Lituânia (ambas com 37%) e Bulgária (36%).
Apenas 14% dos portugueses se dizem “muito interessados” nas novidades
científicas e tecnológicas, o terceiro valor mais baixo da UE (atrás da Bulgária e da Lituânia), e muito aquém da média comunitária situada nos 30%.
Em Portugal, o inquérito foi conduzido pela TNS Euroteste, entre 30 de Janeiro e 16 de Fevereiro passado, junto de 1.027 pessoas.

Lisboa no 45.º lugar
das cidades com melhor
qualidade de vida

P

ortugal é o 13.º país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com mais ligações à Internet de banda larga
e o oitavo no ranking de Estados-membros da União Europeia, à frente de
países como a Espanha, Alemanha, França ou Reino
Unido. Estes dados constam de um estudo da OCDE,
baseado em valores registados em Dezembro de 2009,
e os números apresentados dizem respeito aos acessos combinados de Internet de banda larga móvel e
fixa entre os países membros da organização, numa
lista liderada pelo Japão e Coreia do Sul.

V

iena lidera o ranking do estudo anual “Worldwide Quality of Living Survey” da Mercer,
pelo segundo ano consecutivo. Num total de 221 cidades, Lisboa ocupa o 45.º lugar
de qualidade de vida, com a mesma pontuação que Chicago e Washington, e à frente
de cidades como Madrid, Nova Iorque e Roma. O estudo baseia-se em análises e
avaliações de 39 critérios fundamentais de qualidade de vida, agrupados em categorias
como Ambiente social e político, Factores médicos e sanitários, Escolas e educação,
Serviços públicos e transportes, Entretenimento, Bens de consumo, Habitação e Factores
naturais.

Tecnologia portuguesa melhora qualidade de edifícios em Sevilha

A

Universidade de Sevilha está a implementar
uma solução tecnológica desenvolvida em Portugal que pretende tornar os edifícios de serviços
e da indústria em espaços mais confortáveis e
sustentáveis. Trata-se da JANUS E2S, tecnologia
criada pela WSBP – We Solve Buildings Problems,
spin-off formada por um grupo de investigadores

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Partindo do conceito “analisar o passado e observar o presente para melhorar o futuro”, esta tecnologia baseia-se numa rede de sensores inteligentes, para monitorização em tempo real das
condições meteorológicas, consumo de energia do

edifício e qualidade ambiental interior, através da
medição dos níveis de dióxido de carbono, temperatura e humidade. A informação é depois enviada para uma base de dados acessível através
de plataforma Web, elaborando-se posteriormente
um conjunto de recomendações técnicas a implementar.

“Qualidade do Ar Interior nas Escolas” é uma das apostas do IDMEC/FEUP

O

IDMEC – Instituto de Engenharia Mecânica, Pólo FEUP, instituição de I&D associada à Fundação para a Ciência e Tecnologia, acaba de ver aprovado um financiamento de mais de 750 mil euros, proveniente da Comissão Europeia, em projectos sobre Qualidade do Ar Interior para os próximos três anos, conjuntamente com mais cerca de 40 parceiros de 24 Estados-membros em toda a União Europeia (UE). “Qualidade do Ar Interior
nas Escolas”, “Política de Qualidade do Ar Interior”, “Ventilação e Qualidade do Ar Interior” e “Produtos de Consumo e Qualidade do Ar Interior” são
as quatro grandes áreas temáticas dos projectos abrangidos. Em Portugal a coordenação cabe a Eduardo Oliveira Fernandes.
Trata-se de uma trabalho que irá ser desenvolvido pelo Laboratório da Qualidade do Ar Interior (LQAI), infra-estrutura laboratorial única do país, integrado nas cadeias de inter-calibração dos laboratórios europeus e responsável por parte do processo em curso na UE de certificação dos materiais
e produtos usados na construção para a produção de materiais ditos “limpos” tendo em conta as emissões para o ar interior. Uma faceta particular
da actividade do LQAI tem sido o apoio ao desenvolvimento de produtos limpos da indústria nacional, nomeadamente, da indústria corticeira para
o mercado internacional.
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TEMA DE CAPA

Economia do Mar

Estratégia nacional para o Mar e política marítima europeia
Portugal e a ligação à Europa, África e América
A centralidade do Oceano Atlântico
FERNANDO RIBEIRO E CASTRO
Engenheiro Construtor Naval, Secretário-geral do Fórum Empresarial da Economia do Mar

Q

uem, num Mapa-mundo, olha para Portugal, imediatamente
salta-lhe à vista a sua posição privilegiada numa perspectiva de
economia marítima, quer com capacidade para extrair recursos
do seu gigantesco território marítimo, quer como plataforma para
o relacionamento entre as diversas culturas unidas (e não separadas)
pelos oceanos, em particular o Oceano Atlântico. Este Oceano desempenha, nos nossos dias, o papel que o Mediterrâneo teve na Antiguidade, acolhendo, nas suas margens, os países mais prósperos
economicamente.
A História ensina-nos que Portugal sempre prosperou quando teve e
viveu essa visão e sempre definhou quando, pelo contrário, num comportamento “anti-natura”, optou por uma estratégia “continental”, virando as costas ao mar, como aconteceu nas últimas décadas.
Este “virar as costas ao mar” coincidiu com idêntica atitude na Europa, em geral, seriamente preocupada com a sua unificação, a fim
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de evitar, no futuro, os conflitos mais ou menos sérios que sempre
marcaram a História neste Continente.
Felizmente, quer a nível da Europa, quer a nível nacional, começam
a aparecer importantes movimentações para o regresso ao mar:
	É bem conhecido o esforço que a Europa está a fazer para se tirar
maior partido do enorme potencial existente nos oceanos, e que
está bem claro no aparecimento de programas de financiamento
para projectos nesta área, designadamente nos domínios do transporte marítimo, energia, biotecnologia, etc.;
	A nível nacional, também surgem cada vez mais entidades interessadas, o que irá, inevitavelmente, traduzir-se em frutos. Enumerando-os, sem preocupação de uma ordem de importância,
uma vez que são todos igualmente importantes, e apenas a título
demonstrativo, não citando tudo o que tem surgido:
–	Várias universidades, mesmo do “Interior”, têm programas relacionados com a economia do mar (em maior ou menor grau);

TEMA DE CAPA
–	O extraordinário trabalho que a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental tem vindo a fazer para conhecer e inventariar os nossos recursos marinhos;
–	A Estrutura de Missão dos Assuntos do Mar e a Estratégia delineada e já aprovada pelo Governo;
–	Os esforços que várias entidades estão a fazer na introdução de
programas que levem a um melhor conhecimento do mar nos
diversos níveis de ensino;
–	O surgimento do Fórum Permanente dos Assuntos do Mar;
–	A modernização dos portos nacionais, que tem levado a um crescente tráfego marítimo, em contra-ciclo com a retracção da economia nacional;
–	O surgimento de embriões de “clusters” e “centros de mar” em
várias áreas do Litoral;
–	A elaboração do estudo “O Hypercluster da Economia do Mar”
por iniciativa da sociedade civil, e sua organização no Fórum
Empresarial da Economia do Mar, com o objectivo de o pôr em
prática;
–	O interesse com que o Presidente da República tem abordado
esta matéria, bem clara aquando do seu discurso do passado dia
25 de Abril.
Infelizmente, a par com estes tímidos avanços, muito pouco se tem
feito no que diz respeito ao arrasado sector das pescas e à tão castigada náutica de recreio.
Portugal tem que, decisivamente, tirar partido da sua localização privilegiada no mundo, precisamente no centro dos países economicamente mais desenvolvidos e com um gigantesco espaço marítimo.
Apresenta, portanto, um enorme potencial de crescimento (no mínimo para o dobro, ou seja, um crescimento de 100%), nos seguintes domínios:
	Ser porta de entrada e saída de navios de cruzeiro (e não apenas
de escala) para o Norte da Europa, Arquipélagos Europeus - Madeira, Canárias e Açores) e Norte de África;
	Ser a porta de entrada e saída de todas as mercadorias que se destinam ou têm origem pelo menos no triângulo Valença, Madrid,
Vila Real de Sto. António;
	Ser auto-suficiente em pesca, no mínimo, e grande exportador
deste produto, para os mercados de ambas as margens do Atlântico, desenvolvendo, a sério, a aquacultura offshore;
	Ser um grande centro europeu de náutica de recreio, principalmente fora do Verão, captando os nautas de recreio e desporto do
Norte da Europa.
No que diz respeito ao mercado de navios de cruzeiro, felizmente,
tem havido uma grande evolução nos últimos anos, estando em construção novos e modernos terminais, com conclusão prevista num
prazo de dois a três anos. É também visível o crescente número de
visitas por este tipo de navios. No entanto, há que criar condições
para que navios do género, operados pelas grandes companhias, possam cá ter a sua base, em concorrência com Barcelona, destinados
a passageiros estrangeiros. Deste modo, ajudar-se-á, também, a in-

dústria hoteleira e de restauração, para além da indústria naval na
necessária manutenção desses navios.
Quanto ao transporte de mercadorias, é pouco compreensível que
haja carga destinada a Portugal que seja descarregada em Espanha e
venha para cá por transporte terrestre. Pelo contrário, todas as mercadorias com origem ou destino no triângulo Valença, Madrid e Vila
Real de Sto. António deveriam usar os portos portugueses. Para isso,
é indispensável modernizar as ligações ferroviárias aos portos, algo
que tem vindo a ser feito, mas há que acelerar.
No que diz respeito à pesca, milhões de euros foram gastos na construção de novos portos de pesca, mas, em simultâneo, iguais milhões
de euros foram gastos na destruição da frota pesqueira. Diz-se que o
nosso mar não é rico em peixe... mas o que é certo é que outros vêm
cá tentar pescar. Por outro lado, embora tenham vindo a ser dados alguns passos na aquacultura offshore, o que é certo é que Portugal produz menos que a República Checa, que está bem longe do mar. Porquê esta discrepância? É falta de iniciativa dos portugueses? Então venham outros investidores, rapidamente, uma vez que ajudarão a equilibrar a nossa balança de pagamentos e dar emprego a portugueses!
Finalmente, a náutica de recreio foi fortemente pressionada nas últimas décadas, apesar de Portugal ter condições excelentes para a sua
prática em comparação com os restantes países europeus: para além
de um clima ameno, em que muitos dias de Inverno são bem melhores do que a maior parte dos dias de Verão no Norte da Europa,
a costa atlântica é bem servida de baías minimamente protegidas e
com vento frequente, ao contrário do Mediterrâneo em que ou não
há vento e anda-se a motor, ou está vento de força 6 ou superior, em
que só se pode andar com estai de tempo, para quem ousar sair. Isto
torna a costa de Portugal, a par com a excelente gastronomia, segurança e simpático acolhimento pelos locais, numa zona privilegiada
para europeus estacionarem aqui as suas embarcações de recreio, fugindo das hiper-saturadas marinas nos seus países de origem. Poderá,
ainda, passar a oferecer portos de escala para a navegação de recreio
entre o Norte e Sul da Europa, assim como de travessia do Atlântico. Ora, aumentando o movimento, passará a ser interessante para
fabricantes europeus instalarem aqui as suas bases ou, no mínimo,
entrarem em parcerias com os pequenos estaleiros nacionais, novamente criando emprego e desenvolvendo as economias locais.
Tudo isto, e bastante mais, é bem enumerado e desenvolvido no estudo “Hypercluster da Economia do Mar”(*), da autoria do Prof.
Ernâni Lopes, um estudo de leitura obrigatória por todos quantos
se interessam por este tema ou, mais em geral, em como Portugal
poderá sair da situação em que se deixou cair.
O Fórum Empresarial da Economia do Mar é uma associação de
empresas que acreditam nesse estudo e que o querem pôr em prática. É nossa vontade, e para isso estamos a trabalhar, que todas as
questões atrás referidas sejam recordadas como situações antigas e
passadas num prazo máximo de 15 anos. 

(*) O estudo “Hypercluster da Economia do Mar” está disponível no site do Fórum Empresarial da Economia do Mar (www.fem.pt) e pode ser adquirido enviando e-mail para sg@fem.pt.
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O Desafio do Mar
TIAGO PITTA E CUNHA
Ex-Coordenador da Política Marítima Integrada Europeia, Especialista em Assuntos do Mar

A

pós um interregno de várias décadas, o
mar voltou a ser um assunto central
para Portugal. Com a Expo’98 surgiu
para nós, portugueses, uma nova visão dos
oceanos associados ao futuro, à ciência e à
tecnologia, a qual começa paulatinamente a
substituir a ideia, ainda dominante no país,
do mar como um património do passado.
Com efeito, com a revolução de 1974 e o
fim do regime anterior, o mar que então era
sinónimo de Império, passou a ser sinónimo
de passado. Mas a Expo não foi apenas o iní
cio de uma nova visão. Até a estética ligada
ao “mar do Império”, que era simbolizada
pelo Padrão dos Descobrimentos, majesto
samente ancorado nas margens do Tejo, em
Lisboa, passou a ser substituída pelo novo
grande monumento vivo ao mar que consti
tui hoje o Oceanário de Lisboa.
Depois, com a Comissão Estratégica dos Ocea
nos, criada em 2003, no XV Governo Cons
titucional, e com o seu relatório intitulado “O
Oceano: um desígnio nacional para o século
XXI”, o mar regressou definitivamente ao
pensamento estratégico nacional e é hoje ob
jecto de reflexões, debates e muitas discus
sões, como o comprova o interesse da Ordem
dos Engenheiros, concretizado neste número
da sua revista que é dedicado ao mar.
Para um país como Portugal, que para além
da necessidade que tem de rever o seu mo
delo de desenvolvimento económico – o
qual, na última década, nenhuns resultados
positivos nos trouxe –, se depara com a ac
tual grave crise económica e com a difícil si
tuação das suas finanças públicas, o objec
tivo principal só pode ser descobrir no mar
o recurso natural que ele é, bem como saber
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como explorar o recurso base que ele tam
bém é para muitas actividades e sectores
económicos.
Poderíamos, neste contexto, elencar uma série
de actividades, negócios, nichos de mercados
ou serviços e produtos ligados ao mar que
serão especialmente adequados na perspec
tiva da exploração do mar português, come
çando na sua utilização para efeitos energéti
cos, para a geração de recursos vivos em áreas
de cultivo, para o uso do seu espaço no trans
porte marítimo, ou para o desenvolvimento
dos designados novos usos do mar, isto é, a
produção de algas para biocombustíveis.
Não obstante, parece-me que é importante
equacionar o futuro desenvolvimento econó
mico com base no mar numa perspectiva mais
holística e menos simplista do que é a pers
pectiva que assente meramente em saber onde
se pode fazer dinheiro com ele. É que a situa
ção de profunda deterioração ambiental que
o mar enfrenta, nos dias de hoje, não nos per
mite mais continuar a adiar a tomada de de
cisões sobre a sua preservação ambiental. É
necessário integrar a perspectiva económica
na ambiental, e até deixar de pensar a última
em termos de preservação, porque ela pró
pria é fonte de geração de riqueza e por isso
pode ser usada se sustentadamente.
São várias as causas de deterioração do am
biente marinho. Uma delas é a poluição,
principalmente de origem terrestre, trans
portada para o mar pela ausência de sanea
mento básico na maior parte das regiões cos
teiras do planeta, ou resultante do escorri
mento de poluentes e nutrientes utilizados
na agricultura e na indústria, muitas vezes a

grande distância do mar. A sobrepesca ou
pesca excessiva é definitivamente outro dos
grandes problemas que os oceanos e os mares
enfrentam hoje. Pela redução extrema de
biomassa nos oceanos que esta actividade
desregrada está a produzir, a sobrepesca co
meça hoje, não apenas a ser responsável pela
extinção dos predadores marinhos e de mui
tas espécies de pescado com valor comer
cial, mas até a pôr em causa o equilíbrio bio
químico do oceano. Este equilíbrio é ainda
mais agravado com os impactos decorrentes
das alterações climáticas e com a saturação
de CO2 no oceano, o que leva à acidificação
do mesmo.
Assim, sem que muitas pessoas, a começar
infelizmente por muitos dos decisores polí
ticos do nosso tempo, queiram compenetrar-se, aproximamo-nos a passos rápidos de que
brar uma fina linha de equilíbrio, no que ao
ambiente marinho diz respeito, que uma vez
transposta nos poderá impedir de continuar
a beneficiar dos serviços ecossistémicos pres
tados pelo mar, de que imemoravelmente
beneficiamos. Face a esta realidade, a ques
tão dos serviços ecossistémicos e da chamada
“economia – ecológica” começa a tornar-se
um assunto importante da agenda política
internacional e por isso é que a questão da
preservação da biodiversidade, até há pouco
tempo um assunto tido do foro exclusiva
mente ambiental, começa a tornar-se uma
questão política e económica, muito na linha
do que aconteceu com o fenómeno das alte
rações climáticas. Neste contexto, o próximo
passo a dar é conseguir valorar, no sentido de
quantificar, o valor que deve ser atribuído
aos serviços que o mar enquanto ecossistema
nos presta, a começar na produção de recur
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sos vivos (o pescado) pelo mar, passando pela
sua capacidade de absorver uma parte do
CO2 que emitimos para a atmosfera, e in
cluindo os serviços de protecção costeira que
as zonas húmidas, lodosas ou dunares nos
prestam.
Ou seja, a palavra-chave, também no que ao
mar diz respeito, é que ambiente e desen
volvimento económico têm de andar de mão
em mão. É este, aliás, o principal ponto da
actual Política Marítima Integrada Europeia.
Se, por um lado, face à escassez dos recur
sos naturais terrestres, a começar nos com
bustíveis fosseis, somos obrigados a virarmo-nos cada vez mais para a exploração dos re
cursos naturais que o mar nos proporciona,
por outro lado, pelo estado do ambiente ma
rinho e pelo que sabemos hoje do mar, somos
obrigados a assegurarmo-nos que o desen
volvimento económico a partir do mar não
continuará a significar a sua deterioração am
biental. A ainda recente explosão da plata
forma offshore da BP, no Golfo do México,
é uma evidência desta realidade.
O facto de que não basta identificar no mar
um recurso, encontrar um mercado para a
sua exploração e desenvolver a tecnologia
necessária para o extrair, mas que tudo tem
de ser ponderado em função da sustentabi
lidade do ecossistema marinho, não significa
que as oportunidades da engenharia nacio
nal na exploração do nosso offshore são mais
ténues e menos claras. Pelo contrário, quanto
maiores as exigências, e nomeadamente as
exigências que decorrem da necessidade de
preservar a biodiversidade e o ambiente ma
rinhos, maiores os reptos e maior a impor
tância que será dada ao papel dos engenhei
ros na exploração do que é a última fronteira
do nosso planeta: o mar.

Concretamente, quando se começa a falar
em voltar ao transporte de cabotagem e ao
transporte marítimo de curta distância, como
forma de reduzir o tráfego rodoviário e todos
os inerentes problemas ambientais e ener
géticos, tal não quer dizer que basta fazer
mais barcos de transporte de mercadorias,
mas sim que esses barcos terão de incorpo
rar a mais avançada tecnologia disponível,
no sentido de reduzirem substancialmente
as suas emissões de gases perigosos para a
saúde humana ou de gases de efeito de es
tufa que contribuem para acelerar as altera
ções climáticas e o aquecimento global.
É precisamente aqui que o papel dos enge
nheiros se torna relevante. Eles serão deter
minantes aos desenvolvimentos tecnológicos
que serão necessários para podermos explo
rar sustentadamente os múltiplos recursos
que o mar nos pode dar. E, para além das
indústrias tradicionais da construção e equi
pamento naval ou das obras públicas costei
ras, com a construção de molhes, portos e
pontões, começa a registar-se hoje um muito
maior desenvolvimento nas eco-tecnologias
ligadas ao mar e à exploração sustentada da
sua biodiversidade. Para a engenharia nacio
nal isto deve ser encarado como uma opor
tunidade.
Portugal investiu na última década fundos
consideráveis nas ciências do mar e em par
ticular na área da biologia marinha, mas pouco
ou nada investiu na tecnologia e na engenha
ria naval, offshore e subaquática. Este facto
deve ser reconhecido e corrigido, sendo que
o espírito de realização dos engenheiros por
tugueses deve ser estimulado, esperando-se
que deles parta a iniciativa de criar empresas
e desenvolver tecnologias que nos permitam
voltar a olhar para o mar com olhos de ver.

Em síntese, algumas regiões costeiras da Eu
ropa distinguem-se pela sua ligação ao mar
e, de entre elas, há as que apostam forte
mente nas tecnologias offshore, recorrendo
a uma considerável massa crítica de enge
nheiros especializados no mar. É o caso da
Noruega, da Dinamarca, da Escócia e mais
recentemente também da Irlanda, apenas
para dar alguns exemplos da bacia atlântica
da Europa, que é a bacia onde nos inserimos.
Em Portugal, a engenharia naval e das obras
públicas costeiras, apesar de continuar a ter
importantes expoentes na nossa Universi
dade, já não é o que era. O país voltou as
costas ao mar nos últimos trinta anos, que
assim se tem vindo a tornar menos perti
nente no contexto nacional e as oportunida
des reduziram-se consideravelmente. Ape
nas para dar um exemplo, a frota de mari
nha mercante genuinamente nacional viu o
número de navios reduzir-se dez vezes desde
o início dos anos setenta.
Apesar disso, Portugal tem vindo a desper
tar de novo para a realidade incontornável
da sua geografia, que alegremente ignorou
nas últimas décadas, e o mar começa a re
gressar à reflexão e ao pensamento político
e estratégico nacional. Mas isso não basta. É
necessário que este pensamento venha a ma
terializar-se na exploração sustentada do mar,
enquanto o principal recurso natural de Por
tugal, e para tal o papel dos engenheiros na
cionais vai ser fundamental.
É preciso compreender isto, posicionarmo-nos e sabermos antecipar o futuro que pas
sará inelutavelmente pela exploração do mar.
O que resta saber é se essa exploração se vai
alicerçar ou não em tecnologias made in Por
tugal. E, neste ponto, cabe aos engenheiros
portugueses uma palavra decisiva. 
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A contribuição da Engenharia
para a Economia do Mar
VICTOR GONÇALVES DE BRITO
Engenheiro Naval, Vice-presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros

É

sabido que, em geral, os Portugueses têm
uma grande empatia com o Mar. Um
dos aspectos onde a esmagadora maioria da população está provavelmente de
acordo é na expectativa de que o “nosso”
Mar tem um grande valor e que está mal
aproveitado. E quase todos esperam que a
ciência nos desvende o código do sucesso e
nos revele que o mar Português encerra potenciais que definitivamente nos catapultarão para o sucesso, bem-estar e afluência.
Aprofundando um pouco mais o fundamento
desta convicção colectiva, começa-se a ficar
menos entusiasmado. Efectivamente, existe
uma clara tendência para haver uma aproximação urbana à faixa litoral e existe igualmente uma extensiva utilização lúdica do litoral, mas, do ponto de vista profissional, o
interesse no emprego nas actividades marítimas e nas que contribuem para a utilização
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do mar é reduzido; as empresas acabam por
não ter a capacidade de atrair quem precisa
de emprego ou inicia uma actividade profissional. Note-se que este desinteresse profissional pelas actividades marítimas não é apenas um problema nacional, sendo extensivo
a muitos outros países marítimos europeus.
Conclui-se que, talvez pela dureza associada
às actividades marítimas e por outros sectores económicos terem outros atractivos mais
valorizados, o interesse dos jovens por estas
actividades não é espectacular. Há que criar
condições para que associemos à convicção
de que dispomos de um bem valioso as condições objectivas para que, nós e as futuras
gerações, beneficiemos da sua utilização e o
preservemos e, simultaneamente, constitua
um pólo de empregabilidade.
O tema principal desta edição da “Ingenium”

abarca duas entidades diferentes, ainda que
complementares: os Oceanos e a Economia
do Mar.
Os Oceanos representam uma ideia de ciência, de aprofundamento da “última fronteira”
do desconhecido. Para tal ser possível, do
lado da Engenharia identificam-se duas vertentes: a obtenção das soluções técnicas para
que os cientistas cumpram a sua missão de
fazer avançar o conhecimento, e a viabilização de condições para a exploração dessa rea
lidade multidimensional, através da utilização de navios, plataformas, veículos submarinos, estruturas diversas, dispositivos de
aproveitamento energético e de recolha de
matérias – fluidos, sólidos, gases, seres vivos,
entre outras.
A Economia do Mar apela a outras facetas
da Engenharia: às soluções de produção in-
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dustrial, à criação de valor, à utilização racional dos recursos e valorização dos mesmos,
à prevenção de catástrofes, ao processamento,
à preservação do ecossistema, etc.
Encontramos oportunidades e necessidades
reais de Engenharia, de múltiplas especialidades, nos usos clássicos do mar, nomeadamente
nos transportes, pescas, serviços marítimos e
portuários, segurança, defesa e salvaguarda da
vida humana, passando pelas preocupações
ambientais e de preservação das espécies naturais e continuando em novas áreas de interesse, isto é, áreas onde se investiu em mais
tecnologia, atenção a aspectos culturais e qualidade de vida, como sejam os complexos
energéticos, a aquicultura, o turismo marítimo, a náutica de recreio e a investigação histórica, ligada aos navios e ao mar.
Não será despiciendo recordar a importância
da navegação fluvial e lacustre, cuja importância, infelizmente, tem sido menosprezada
entre nós.
Em paralelo, é graças à Engenharia que se
pode actuar na protecção física do litoral e
das zonas ribeirinhas e na melhoria das condições dos portos, fazendo subalternizar as
condições naturais e usando o conhecimento
e a tecnologia para modelar à vontade do

Homem a sua configuração e funcionalidade.
Elementos comuns a todas as actividades e
fundamentais em toda a actividade marítima,
são os navios e veículos afins, e os portos. No
caso dos primeiros, temos, inexoravelmente,
que reconhecer as identidades e diferenças
entre construção e reparação naval, bem como
as consequências que daqui advêm na organização da indústria, através da configuração
e apetrechamento dos estaleiros navais.
No que concerne à indústria naval, apesar de
todos os desenvolvimentos proporcionados
pelo crescimento da economia mundial, da
importância do comércio marítimo na nossa
economia e reconhecendo até algum empenho pontual de autoridades e de outros intervenientes (como as Sociedades Classificadoras), salvo excepções que muito nos devem
satisfazer, a situação dos estaleiros existentes
em Portugal é bastante frágil devido, primeiro
que nada, à descapitalização e deficiente estrutura financeira das empresas e, seguidamente, a factores que se foram deteriorando
ou que não se foram actualizando, em particular a função comercial, o equipamento e o
layout dos estaleiros, a produtividade, a qualificação profissional e a vontade de trabalhar
em condições duras. Apesar de algumas simplificações administrativas, persistem muitas
condições envolventes prejudiciais, que os

poderes públicos não foram capazes ou não
quiseram mudar, nomeadamente em alinhamento com o que se pratica nos outros países europeus.
É evidente que a montante desta situação, e
contribuindo fortemente para ela, está a variabilidade da procura com sucessivos abrandamentos, o que condiciona o desenvolvimento do sector. Ao contrário de outros sectores económicos com maior capacidade de
atracção de capitais e de empresários, na indústria naval e no transporte marítimo, raras
e honrosas são as excepções daqueles que
persistem em continuar e, até, desenvolver
a actividade enfrentando os elevados riscos
e aceitando menores rentabilidades.
Um facto reconhecido é que, globalmente, a
Europa perdeu a liderança do sector das indústrias navais há décadas. A reestruturação
foi dolorosa, mas na maioria dos países foi
executada e um novo equilíbrio foi atingido,
com a consolidação de um sector tecnologicamente mais evoluído, com as melhores soluções, e que ainda detém a liderança em
muitos sectores e produtos. Há que reconhecer que Portugal, apesar dos pergaminhos marítimos que apregoa, não acompanhou ainda
essa revitalização. Mas nunca é tarde para se
juntar recursos e talentos para tal.
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A indústria naval nacional, depois das grandes expectativas existentes no início da década de 70 do séc. XX, com o crescimento
do abastecimento de ramas provenientes do
Médio Oriente e com o uso da Rota do Cabo,
acabou por entrar em rápido declínio com a
descolonização, o fim do condicionamento
do transporte marítimo para os territórios
em África, a primeira crise do petróleo e,
posteriormente, a abertura do Canal do Suez.
O abrandamento da actividade das pescas
por redução drástica das espécies e a ausência de renovação das frotas, também contribuiu para a dramática redução da actividade
em alguns estaleiros e para o encerramento
de outros, que tinham realizado actividade
muito meritória ao longo de muitos anos.
A retoma da indústria naval nacional foi tentada em diversas ocasiões nas últimas quatro décadas, mas nunca se efectivou de forma
convincente.
Essa retoma terá de passar pela internacionalização da actividade, em particular com
exportação de navios e embarcações construídos em Portugal ou projectados no País
e construídos noutras paragens em cooperação com interesses locais, sob supervisão dos
estaleiros portugueses. É totalmente descabido pensar uma indústria naval apenas para
“consumo interno”, até porque, numa economia aberta como a nossa, é impossível
obrigar os poucos armadores nacionais a apenas “comprarem nacional”. Efectivamente,
apenas comprarão em Portugal se as condições forem vantajosas.
A actual distribuição dos estaleiros afigura-se equilibrada e poderá ser sustentada se
lhe forem prestados alguns apoios oficiais
para se ultrapassarem as dificuldades conjunturais (como tem acontecido em outros
países europeus). Tal como já mencionado,
é necessário o reforço da capacidade de financiamento das empresas para permitir a
necessária renovação de infra-estruturas, reequipamento e medidas facilitadoras da celebração dos contratos de construção em
matéria de garantias e de financiamento operacional. O Governo, em particular o Ministério da Economia, deve passar a considerar
o sector da indústria naval como um sector
de interesse estratégico nacional, com potencialidades nas economias locais e com
potencial exportador.
Para além das subcontratações de serviços,
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cujos objectivos de melhoria de qualificação
também devem ser incentivados, existe a
convicção de que não existe massa crítica
para a implantação de uma indústria auxiliar; contudo, alguns nichos de excelência
podem e devem ser apoiados.
As empresas devem articular estratégias e
cooperar, em particular no que se refere à
procura de encomendas no estrangeiro.
A modernização dos métodos de trabalho e
o incremento da qualidade e da produtividade são igualmente indispensáveis nos estaleiros.
É necessário incrementar a formação profissional em domínios privativos da indústria e
é, sobretudo, necessário criar cursos de especialização tecnológica para quadros médios, como sejam projectistas (o sucedâneo
dos antigos desenhadores) e tecnólogos (técnicos de manutenção de navios, a exemplo
dos técnicos de manutenção aeronáutica).
Há que acelerar a inserção da inovação tecnológica e assegurar metodologias de trabalho renovadas; nem tudo está inventado e
nem tudo se deve conseguir exclusivamente
por transferência de tecnologia paga a peso
de ouro. A sociedade do conhecimento também chegou ao sector naval!
Não será de descurar a inclusão de algumas
empresas portuguesas num centro estratégico europeu da indústria naval que venha a
formar-se.
Em matéria de comercialização e no que à
indústria naval concerne, preconiza-se o estabelecimento de uma empresa de promoção externa da indústria de construção naval
portuguesa que seria, igualmente, um parceiro activo da Agência para o Investimento
e Comércio Externo de Portugal (AICEP)
nas iniciativas de diplomacia económica e na
promoção em bloco da internacionalização
da indústria portuguesa. Considera-se que a
cooperação internacional das empresas em
matéria de comercialização na exportação
não prejudicaria a natural individualidade
empresarial e concorrencial.
Num outro plano, existe natural justificação
para que o Estado, através da AICEP, tal
como fez em outros sectores económicos
debilitados, se preocupe em atrair investimento directo externo para o sector e, com
ele, novas tecnologias.
A experiência europeia mostra que estaleiro
encerrado dificilmente voltará a operar; assim,
há que fazer todos os esforços para manter

os estaleiros existentes e, se possível, estabelecer alguma pequena capacidade adicional
mista (construção/reparação), devidamente
dimensionada, nas Regiões Autónomas, em
Sines e no Algarve.
Não é de mais lembrar que a capacidade tecnológica não se improvisa nem se adquire
“do dia para a noite”. Apenas a continuidade
da actividade garante o aumento das competências instaladas e o reforço da credibilidade industrial.
Os recentes desenvolvimentos, na área dos
recursos energéticos e das espécies biológicas
dos Oceanos, criam expectativas interessantes que poderão induzir benefícios económicos para o nosso País. Sabemos que são sectores de grande intensidade tecnológica, alguns com elevados riscos industriais, cujas
patentes e propriedade intelectual está concentrada em poucos, mas a eventual exploração do mar sob jurisdição económica portuguesa através de uma política de concessões, articulada com a introdução da investigação científica e da Engenharia nacionais em
determinados nichos da actividade, poderá
ser um contributo valioso para a criação de
um pólo de actividade com empregabilidade
altamente qualificada.
Nesse sentido, e sem qualquer apologia a centralismos absurdos, considera-se que um esforço conjunto entre o Estado enquanto concedente de licenças, as estruturas de investigação e ensino existentes e as empresas, poderá permitir a criação de um centro tecnológico, ao qual poderá ficar agregado um gabinete de projecto nacional de prestígio internacional e um sector da formação profissional,
dando corpo a uma estrutura que responda
cabalmente aos desafios de uma nova frente
de aproveitamento dos recursos oceânicos.
Impõe-se uma curta nota estratégica: observa-se que, no ordenamento do território,
se está a restringir cada vez mais a utilização
industrial das áreas ribeirinhas, quer por razões ambientais, quer, sobretudo, pela pressão urbana; não se trata de uma situação exclusivamente nacional, mas não pode deixar
de ser tomada em conta porque, em Portugal, nos estuários e nas margens dos portos
existentes, é notória a desafectação sistemática de espaços anteriormente atribuídos à
indústria. Este deverá ser um factor adicional na preocupação com a retenção dos estaleiros existentes.
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Finalmente, há que referir que a Estratégia
Nacional para o Mar, aprovada em finais de
2006, quase ignorou a indústria naval. Esqueceu-se que, para aplicar as medidas de
conhecimento, conservação e aproveitamento
do mar são necessários navios e estes têm
de existir e ser mantidos. E esqueceu-se
igualmente da engenharia do off-shore – a
Engenharia Oceânica, absolutamente necessária para o aproveitamento e preservação
dos recursos.
Verifica-se, com satisfação, que o estudo integrado do Hypercluster da Economia do
Mar, recentemente publicado, navega em
águas diferentes e atribui relevância à indústria naval nacional.
Em conclusão:

O desenvolvimento em Portugal de actividades económicas ligadas à utilização, aproveitamento e preservação do mar e dos respectivos recursos, deve constituir um objectivo
nacional. Não podemos remeter-nos apenas
à condição de titulares de recursos que outros explorem ou usufruam na totalidade mediante o pagamento de uma concessão.
As universidades onde se ministra o ensino
da Engenharia têm um papel fundamental
na preparação dos futuros Engenheiros em
matérias que sejam importantes para o conhecimento do mar e para a criação de condições para o respectivo aproveitamento económico.
Em virtude de nos últimos 40 anos as actividades marítimas terem perdido importância
em Portugal, impõe-se que a retoma nas actividades clássicas e a intervenção nas novas
oportunidades se faça através de um plano nacional articulado entre o Estado, a academia,
os institutos de investigação e as empresas.
Contudo, há que ter presente que qualquer
actividade económica só existe se existirem
mercado e procura. O mercado tem de ser
conquistado e essa conquista pressupõe uma
oferta credível e competitiva. Na actividade
marítima, em particular em navios ligados à
defesa e segurança, a operação pelas entidades nacionais do país construtor constitui
um forte incentivo para dar conforto e interessar os compradores estrangeiros.
Do lado da oferta, parece haver campo para
um optimismo moderado: a indústria naval
em Portugal pode ser credível e competitiva;
e considera-se que é efectivamente necessária, quer do ponto de vista do emprego,

quer como contributo para as economias locais, quer em consequência da mais-valia
tecnológica que representa, quer ainda por
dar um contributo interessante para as exportações e redução de importações.
As correntes dificuldades poderão ser ultrapassadas se o Oceano não for olhado apenas
como a “árvore das patacas”, mas antes como
um efectivo elemento económico, com o Estado a ajudar os estaleiros navais dentro das
regras fixadas na União Europeia, tal como
tem ajudado outros sectores económicos.
Finalmente, o presente impulso institucional
no sentido de valorizar a importância económica dos recursos marítimos e das activida-

des oceânicas – as tradicionais e as novas –,
criam uma expectativa optimista. Trata-se de
uma oportunidade única e esta conjugação de
vontades não pode ser descurada. Pelo lado
da Ordem dos Engenheiros, a contribuição
será dada na valorização e qualificação profissional dos Engenheiros, em particular nas especialidades que mais directamente estão envolvidas nas tecnologias necessária à utilização, valorização e preservação dos recursos
marítimos.
Há que aproveitar os bons ventos. Mas é essencial uma adequada preparação da viagem,
uma clara fixação da rota e a manutenção
firme do rumo! 
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Sistema Portuário Nacional
MIGUEL SEQUEIRA
Presidente do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos – IPTM, I.P.

O

sistema portuário nacional é composto
por um conjunto de cinco portos principais: Leixões, Aveiro, Lisboa, Setúbal
e Sines, dois portos secundários com gestão
autónoma, Viana do Castelo e Figueira da
Foz, tendo-se concluído aquela autonomização em 2008 – Decretos-Lei n.os 211/2008
e 210/2008, ambos de 3 de Novembro, e
ainda os portos de Faro e Portimão, integrados na Delegação Sul do IPTM, I.P.
Os portos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira dependem dos respectivos
governos regionais.
No que respeita ao Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos – IPTM, I.P., dando
cumprimento ao Programa do XVII Governo
Constitucional que preconizava a reestruturação institucional do sector marítimo-portuário, com vista à optimização das infra-estruturas existentes e à promoção da competitividade dos portos nacionais, salienta-se a
dinâmica reformista que se pretendeu para
o sector em geral e para este Instituto em
particular (Decreto-Lei n.º 146/2007, de 27
de Abril, e a Portaria n.º 544/2007, de 30 de
Abril), estabelecendo um novo quadro organizacional e de competências, reforçando o
carácter regulador deste organismo enquanto
órgão de cúpula do sector.
Assim, o IPTM, I.P. tem competências de supervisão, regulação e planeamento estratégico
no sistema portuário nacional e, concomitantemente, faz parte da Administração Marítima Nacional, com outras entidades públicas
não dependentes do Ministério das Obras Pú28 INGENIUM MAIO / JUNHO 2010

blicas, Transportes e Comunicações (MOPTC),
no exercício dos poderes de Estado de Bandeira, Estado do Porto e Estado Costeiro.
As dinâmicas económicas, global e europeia,
a posição geoestratégica de Portugal e as oportunidades decorrentes para os sistemas de
transportes, constituem desafios que justificam uma visão estratégica para o sistema marítimo-portuário ambiciosa que consta das
orientações estratégicas para o sector marítimo-portuário, apresentadas pelo Governo,
em Dezembro de 2006.
Com base naquela visão estratégica, pronunciada nos seguintes termos:
	Reforçar a centralidade euro-atlântica de
Portugal;
	Aumentar fortemente a competitividade
do sistema portuário nacional e do transporte marítimo;

	Disponibilizar ao sector produtivo nacional
cadeias de transporte competitivas e sustentáveis, as Orientações Estratégicas para
o sector marítimo-portuário estabelecem,
no horizonte 2015, seis objectivos claros
para o sector:
	1. Aumentar fortemente a movimentação
de mercadorias nos portos nacionais, criando o acesso às rotas marítimas internacionais;
	2. Fazer dos portos nacionais uma referência para as cadeias logísticas da fachada
atlântica da Península Ibérica;
	3. Assegurar padrões, de nível europeu, nas
vertentes de ambiente, de segurança e de
protecção no sector marítimo-portuário;
	4. Melhorar o equilíbrio económico-financeiro dos portos nacionais;
	5. Promover o ensino, a qualificação profissional e a investigação, desenvolvimento
e inovação;
	6. Apoiar a competitividade da frota nacional, assim como a manutenção e o reforço de tripulações nacionais.
Em consequência, as mesmas Orientações
Estratégicas apontam um conjunto de acções
prioritárias e fixam metas calendarizadas no
período de 2007 a 2015.
Será, portanto, a concretização do conjunto de acções prioritárias que permitirá alcançar a visão Estratégica para o sistema portuário nacional. Claro que para cada uma das
entidades que fazem parte do sistema e aspectos da actividade portuária, poderá ser
mais valorizada uma acção, em detrimento
de outra.

Portos
Aumentar a movimentação de mercadorias
Crescimento interno - PIB nacional
Reforço da competitividade na fachada Atlântica
Transferência Modal - Sustentabilidade

1
2
3
4

Padrões de protecção ambiental adequados
Eficiência económica e financeira
Desenvolvimento e qualificação dos RH
Promoção de I&DT

Marinha de Comércio Nacional

Administração Marítima

Promover um posicionamento competitivo

Assegurar padrões de nível Europeu

Crescimento do transporte marítimo
Crescimento das profissões de marítimos

Estado de Bandeira
Estado do Porto
Estado Costeiro

Figura 1 – Orientações Estratégicas
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Por exemplo, em termos de competitividade
portuária, a simplificação de procedimentos
e integração modal de fluxos informacionais
terá um forte impacto, e também terá impacto na integração dos portos nacionais nas
Auto-estradas Marítimas e no desenvolvimento do Transporte Marítimo de Curta
Distância, mas não só. Aliada ao reforço das
acessibilidades externas e rodo-ferroviárias
associadas aos principais portos portuárias,
é também um factor de dinamização da rede
logística nacional.
Todos os portos continentais estão hoje inseridos nas Redes Transeuropeia de Transporte e na rede logística nacional, pelo que,
com a concretização daqueles dois sistemas,
estarão em boas condições de integração territorial com Espanha e resto da Europa, permitindo alargar os seus hinterlands.
São também as mesmas Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-portuário
(OESMP) que estabelecem o perfil dos principais portos e que se podem aqui resumir:
O perfil estratégico dos Portos do Douro e
Leixões tem como vectores:
	A afirmação como principal porto do Noroeste peninsular;
	O desenvolvimento no segmento da carga
contentorizada;
	A consolidação no segmento dos granéis
líquidos;
	A consolidação da posição em relação aos
granéis sólidos alimentares;
	O reforço no segmento dos cruzeiros turísticos;
	A afirmação como referência do sistema
logístico nacional, através da integração do
porto de Viana do Castelo e da ligação à
plataforma polinucleada de Leixões à plataforma urbana nacional Maia/Trofa e à
plataforma transfronteiriça de Valença.

O perfil estratégico do Porto de Aveiro tem
como vectores:
	O desenvolvimento associado à instalação
de indústrias e do desenvolvimento do parque logístico nos segmentos da carga geral
fraccionada e dos granéis;
	A afirmação como referência logística e o
reforço da sua capacidade competitiva através da articulação com o porto da Figueira
da Foz; e ligação ao pólo logístico de Cacia
e à plataforma transfronteiriça da Guarda.
O perfil estratégico do Porto de Lisboa tem
como vectores:
	A consolidação da sua posição na carga
geral;
	O reforço da posição no segmento dos granéis sólidos alimentares, enquanto primeiro
porto nacional e segundo ibérico;
	A afirmação como porto de cruzeiros de
referência nas rotas turísticas internacionais;
	A afirmação como referência logística através da ligação à plataforma portuária polinucleada de Castanheira do Ribatejo/Bobadela, potenciada, nomeadamente, pela
utilização da via fluvial, e, futuramente, à
plataforma urbana nacional do Poceirão;
	A afirmação como referência de integração urbanística, conciliando a sua actuação
com a gestão territorial dos municípios da
área de jurisdição.
O perfil estratégico do Porto de Setúbal e
Sesimbra tem como vectores:
	O reforço da sua posição no segmento de
carga geral e de suporte à instalação industrial correlacionada;

Figura 2 – Portos Comerciais Portugueses

	O desenvolvimento da vocação para carga
geral contentorizada;
	O reforço da sua posição na movimentação de granéis sólidos;
	A afirmação no sistema logístico nacional
através da ligação à plataforma urbana nacional do Poceirão e à plataforma transfronteiriça de Elvas/Caia.
Finalmente, o perfil estratégico do Porto de
Sines tem como vectores:
	Principal porto energético do país;
	A afirmação do porto de Sines como porto
de águas profundas;
	O desenvolvimento no segmento da carga
contentorizada;
	A potenciação do porto enquanto elemento
motor de desenvolvimento de uma vasta
área industrial e logística que, de forma
integrada, se constituam como sistema de
alavancagem da actividade económica nacional;
	A afirmação como referência no sistema
logístico nacional, através do desenvolvimento da plataforma portuária de Sines e
das ligações à plataforma urbana nacional
do Poceirão e à plataforma transfronteiriça
de Elvas/Caia.
Como observações finais, sublinha-se que
um dos factores determinantes para o aumento da competitividade e para que na retoma os Portos Nacionais estejam bem posicionados é prosseguir a simplificação de
procedimentos e de despacho electrónico
(janela única Portuária – JUP), melhorando
e ampliando a sua influencia a outros balcões electrónicos. Recorde-se que a JUP é
hoje um requisito essencial para que os portos Portugueses possam integrar a rede de
Auto-Estradas Marítimas.
E por último, prosseguir com os projectos de
desenvolvimento portuário. Na verdade, o
crescimento das trocas comerciais a nível
mundial pelo menos até meados de 2008 e
o consequente crescimento das necessidades
do transporte marítimo resultou numa pressão significativa sobre a capacidade de resposta dos portos, face ao aumento da tonelagem movimentada. A actual situação económica veio temporariamente reduzir a pressão, mas os projectos portuários são de longo
prazo (projecto/construção – 8 a 10 anos),
com período de vida de 50 a 75 anos. 
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O Oceano como Fonte de Energia
ANTÓNIO F. O. FALCÃO
Professor Catedrático Jubilado, Instituto Superior Técnico

H

á variadas formas de energia utilizáveis associadas ao oceano. As
ondas, as marés e as correntes são fontes de energia resultantes
de movimentos da água. As diferenças de temperatura entre
águas superficiais e profundas são outra forma de energia que se tem
procurado explorar em mares tropicais (OTEC ou Ocean Thermal
Energy Conversion). A cultura de algas em meio marinho é potencialmente um importante recurso económico e energético. Mais indirectamente – abaixo do fundo do mar – podemos referir a extracção de combustíveis fósseis offshore, e – acima da superfície da água
– a exploração de energia eólica offshore.
Não iremos aqui ocupar-nos de OTEC (com reduzida aplicação na
Europa), das algas e dos combustíveis fósseis offshore.
A energia das marés é um importante recurso no Reino Unido, na
França e na Irlanda, tanto no que diz respeito às clássicas centrais
de dique e albufeira (de que a central no estuário do rio La Rance,
construída no norte de França há mais de quarenta anos e ainda em
operação, é o exemplo mais conhecido), como nos aproveitamentos
de correntes de maré por turbinas mais ou menos semelhantes às
turbinas eólicas (eixo horizontal ou vertical). No nosso país, em que
a costa tem poucos recortes e a amplitude da maré não atinge valores elevados, este tipo de energia parece pouco interessante.

entre os pioneiros europeus (para uma descrição pormenorizada do
que se passou em Portugal até 2002, ver [1]).
Em contraste com a energia eólica, a das ondas caracteriza-se por
uma grande diversidade de tecnologias, sem que se vislumbre qual
a que se virá a impor como vencedora (isto pode ser tomado como
uma indicação de área tecnológica imatura); para um panorama actual das várias tecnologias, ver [2]. Os sistemas de coluna de água
oscilante equipados com turbina de ar foram os primeiros a ser desenvolvidos. É deste tipo a central de 400 kW construída (1995-99)
com tecnologia portuguesa na linha de costa da ilha do Pico, Açores (Fig. 1), a primeira a ser projectada para abastecer permanentemente uma rede eléctrica (11 anos depois de concluída, e depois
de diversas reabilitações, a central está operacional, embora actualmente considerada como infra-estrutura de I&D).

A energia das ondas

As ondas constituem um abundante recurso energético nas zonas
costeiras viradas ao oceano, especialmente em latitudes (norte e sul)
acima dos 35 graus. Vários países europeus estão nesta situação:
Reino Unido, Irlanda, Portugal, Espanha, França e Noruega. O fluxo
de energia transportada pelas ondas exprime-se normalmente em
kW por metro de crista de onda. Tipicamente, nos melhores locais
daquelas zonas (profundidades da ordem de 50 m), este fluxo (em
média anual) está compreendido entre cerca de 30 kW/m na costa
ocidental portuguesa e cerca de 70 kW/m na costa ocidental da Irlanda. Em Portugal, estima-se que o recurso utilizável é pouco inferior ao recurso eólico em terra. As ondas são geradas pelo vento e
são uma forma de energia mais concentrada: tipicamente, na camada
superficial do oceano (cerca de 20 m), o fluxo de energia das ondas
é cerca de cinco vezes o da energia eólica à altitude de 50-100m.
Em termos de médias temporais de alguns minutos ou horas, a energia das ondas (por resultar da acção integrada do vento) é menos
variável do que a energia eólica.
O pai da energia das ondas foi o japonês Yoshio Masuda (1925-2009)
com estudos e realizações desde meados do século XX. Na Europa,
a actividade de I&D em energia das ondas iniciou-se por volta de
1973 no Reino Unido e na Noruega, tendo-se estendido depois a
outros países (Irlanda, Suécia e Dinamarca). Portugal, com actividade desde 1977 (no Instituto Superior Técnico), pode contar-se
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Figura 1 – Central de ondas do Pico, em 1999

Os sistemas offshore (tipicamente em profundidades de 40-80 m),
dispostos em agregados ou arrays, são os mais apropriados para a
exploração extensiva da energia das ondas. Em quase todos os casos
são flutuantes (uma excepção foi o Archimedes Wave Swing ou
AWS, assente no fundo, um protótipo do qual foi testado ao largo
da Póvoa do Varzim, em 2004), e do tipo de corpo oscilante (casos
do Pelamis, do Wavebob, do Powerbuoy, entre outros) ou de coluna
de água oscilante. Nos últimos anos têm sido desenvolvidos sistemas articulados no fundo para colocação em águas de profundidade
intermédia (cerca de 15 m) (ditos sistemas nearshore): são os casos
do Oyster (tecnologia britânica), testado na Escócia em 2010, e do
Waveroller (tecnologia finlandesa), um modelo do qual foi testado
junto a Peniche em 2007. O primeiro parque de ondas a nível mundial foi o conjunto de três dispositivos Pelamis (tecnologia britânica)
instalados ao largo da Aguçadora (Póvoa do Varzim) no Verão de
2008 (Fig. 2), com a potência total de 3×750=2250 kW. Os três
Pelamis foram afectados por problemas mecânicos e estiveram no
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Figura 2 – Conjunto de três Pelamis, ao largo da Póvoa do Varzim, 2008

mar apenas alguns meses; tem sido anunciado o desenvolvimento
de uma nova versão do Pelamis.
Os sistemas (em geral de coluna de água oscilante) assentes no fundo,
instalados na costa ou junto à costa, como o do Pico, só parecem economicamente viáveis se integrados em quebra-mar. Foi o que se pretendeu fazer no novo molhe da Foz do Douro, na cabeça do qual foi
projectado instalar duas centrais colunas de água oscilante com turbina de ar; embora com projecto concluído e financiamento assegurado por um projecto europeu, a construção da central acabou por
ser inviabilizada por decisão do IPTM, proprietário do molhe. Mais
sucesso teve a central (dezasseis colunas de água oscilantes) instalada
em 2009 no novo quebra-mar do porto de Mutriku (País Basco).
Na Europa, o desenvolvimento de tecnologia de energia das ondas
decorre principalmente no Reino Unido, mas também na Irlanda,
Noruega, França, Dinamarca, Suécia e Finlândia. Em Espanha, em
que a actividade é mais recente, está concentrada no País Basco. Em
vários destes países foram criadas infra-estruturas para ensaios no
mar (escala 1:1 ou menores).
Em Portugal, a actividade iniciou-se em 1977 no Instituto Superior
Técnico, seguido, em 1983, do INETI (actualmente LNEG). Em
2003 foi criado o Centro de Energia das Ondas, tendo actualmente
como associados uma quinzena de empresas e instituições de I&D.
É de referir, nos últimos anos, o esforço da empresa Martifer para
desenvolver, com tecnologia própria, um sistema offshore de corpo
oscilante. Algumas das mais destacadas empresas portuguesas do
sector energético têm estado envolvidas, em graus diversos, na implementação em Portugal de tecnologias de proveniências várias. O
empenhamento do Governo Português nestas tecnologias traduziuse no estabelecimento de uma Zona Piloto com cerca de 400 km2
(profundidades entre 30 e 90 m) ao largo de São Pedro de Moel,
para instalação e ensaio de protótipos e centrais comerciais, com
uma capacidade total de ligação à rede eléctrica de 250 MW.
Energia eólica offshore

Presentemente em Portugal, a energia eólica é, juntamente com as
grandes hídricas, o principal recurso renovável utilizado para produção
de energia eléctrica. À semelhança do que sucede noutros países europeus, é previsível que, dentro de alguns anos, se esgotem no nosso
país os locais mais favoráveis para a instalação de turbinas eólicas em
terra. Por esta razão, têm vindo a ser feitos estudos sobre o aproveitamento da energia eólica sobre o mar, onde o vento é mais regular e
tem maior velocidade média. Em contrapartida, os custos são substancialmente agravados pelas fundações no fundo do mar ou utiliza-

Figura 3 – Antevisão de um parque eólico offshore, tecnologia WindFloat

ção de estruturas flutuantes, transporte de energia em cabo submarino
e acesso para manutenção. Se se considerar como disponível uma área
marítima em profundidades até algumas centenas de metros, o correspondente recurso eólico excede em muito o recurso onshore.
A instalação de turbinas eólicas em águas pouco profundas (até cerca
de 20 m) é já relativamente convencional: a fundação da torre é feita
directamente no fundo do mar. No caso da zona costeira portuguesa,
em que a plataforma continental é relativamente estreita, a necessidade de afastar as turbinas para alguns quilómetros de terra (a fim de
reduzir o impacto visual) tem como consequência a sua localização
em águas relativamente profundas onde já não é viável a técnica de
fundação da torre directamente no fundo. É então necessário recorrer a estruturas flutuantes, com amarração ao fundo por cabos, tensos
ou em catenária, com soluções técnicas semelhantes às desenvolvidas
para as plataformas offshore de exploração de petróleo. A nível internacional, a tecnologia de turbinas eólicas em estruturas flutuantes está
ainda numa fase inicial, com a instalação, em 2009, do protótipo
Hywind de 2.3 MW ao largo da costa da Noruega, o qual constituiu
a primeira iniciativa industrial de larga escala e se seguiu à instalação
do sistema flutuante associado a uma pequena turbina Blue-H em Itália. Em Portugal, tem havido interesse por parte da EDP na implementação da tecnologia WindFloat (Fig. 3). 
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Avanços na Investigação Científica
do Mar dos Açores e Novas Oportunidades
para a Economia do Mar
RICARDO SERRÃO SANTOS
Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, Horta

Introdução

A extensa ZEE1 dos Açores, cerca de 1 milhão de Km2, é caracterizada por oceano profundo. As costas das ilhas são em geral abruptas e as plataformas insulares adjacentes são
estreitas. O plano de extensão da plataforma
continental, recentemente submetido à ONU
no âmbito do que está previsto na Lei do
Mar2 (UNCLOS), aumentou largamente a
área de jurisdição e assim o potencial de recursos biológicos, genéticos e minerais.

Dada a diversidade de habitats, como os
montes submarinos, campos hidrotermais
de baixa e de grande profundidade, onde
ocorrem organismos extremófilos, recifes e
jardins de corais frios, ambientes pelágicos
com grande diversidade de cetáceos, e grandes peixes, etc., os Açores constituem um
laboratório natural marinho com interesse
para o desenvolvimento de actividades económicas. Algumas destas actividades são actuais, como a pesca comercial, a observação
turística de cetáceos e de aves marinhas, o
big game fishing e outras formas de pesca
turística. Em fase de prospecção e desenvol-

Créditos: ISR/IST

O Arquipélago dos Açores é constituído por
nove ilhas vulcânicas e diversos ilhéus dispersos ao longo de uma zona tectónica da
Dorsal Média Atlântica entre as latitudes
37º–40º N e longitudes 25º-32º O.
Até serem descobertos e colonizados por
Portugal no século XV, os Açores eram desabitados. Desde cedo que os seus habitantes começaram a usar os recursos naturais
existentes quer em terra, quer no mar. O
crescimento urbano, em especial junto à
costa, o desenvolvimento dos transportes e

do turismo, as exportações de pescado, fizeram aumentar a exploração dos recursos,
mas também diversificar actividades.

Figura 1 – Representação gráfica de cenário de operação, nos Açores, do AUV INFANTE e do ASV Delfim do Instituto de Sistemas e Robótica do IST.
1 Zona Económica Exclusiva. | 2 United Nations Convention on the Law of the Sea
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ros científicos e nos anos 60, com o submersível americano Alvin, iniciou-se uma nova
era da investigação continuada do oceano
profundo com acesso a sistemas de visualização. Só nos anos 80 outros submersíveis
com capacidades equivalentes (mergulhar
abaixo dos 4000 metros de profundidade):
o Nautile da França, os MIR da então União
Soviética e o Shinkai do Japão aparecem em
cena.

Figura 2 – Regresso ao Porto da Horta do AUV Infante após operações no Canal Pico-Faial.

Uma actividade que tem grande relevância
socioeconómica é a própria investigação científica e tecnológica, a qual tem ganho grande
projecção nos Açores, em particular desde a
fundação da Universidade dos Açores e do
seu Departamento de Oceanografia e Pescas
(Santos et al. 1995). Para além da investigação de índole biológica (e aqui incluo matérias afins à biotecnologia, como a genómica,
a proteómica, a fisiologia animal, a eco-toxicologia, etc.), como de índole tecnológica,
como a dos desenvolvimentos decorrentes da
associação do DOP com o grupo de engenheiros do Instituto de Sistemas e Robótica
do IST, numa cooperação para o desenvolvimento tecnológico para a monitorização e exploração dos ecossistemas marinhos da Junção Tripla dos Açores.

A investigação do mar profundo

O mar profundo foi durante séculos um
campo de incógnitas, um gerador de mitos,
um reduto de incertezas e indiferença e um
desafio desconhecido.
No século XX observaram-se desenvolvimentos notáveis no domínio da investigação dos
oceanos, para o que muito contribuíram os
progressos na navegação, nas tecnologias submarinas e na acústica, ocorridas durante a 2.ª
Guerra Mundial. Multiplicaram-se os cruzei-

O Oceano Atlântico e a sua crista média em
particular albergam uma grande variedade
de habitats do mar profundo, como os montes submarinos com os seus recifes e jardins
de corais frios e colónias massivas de esponjas, vulcões activos e ecossistemas quimossintéticos com formas de vida extrema (extremófilos). Nestes sobressaem os sulfuretos polimetálicos. Os sulfulretos polimetálicos ocorrem ao longo das dorsais médias
oceânicas. Formam chaminés de depósitos
minerais trazidos ao nível do solo submarino

Foto: IFREMER

vimento, e intimamente associada à investigação científica, relevo a prospecção biotecnológica (Kádar and Powel 2006; Kadar et
al. 2006; Thornburg et al. 2010) em organismos marinhos, donde destaco os organismos associados aos campos hidrotermais de
base quimiossintética, a energia das ondas,
entre outros. No horizonte da economia,
mas a um nível mais distante, está certamente a eventual exploração mineral em
montes submarinos e campos hidrotermais,
já que estas estruturas geológicas podem revelar-se ricas em minerais preciosos e metais
para a indústria de alta tecnologia (Hein et
al. 2010).

Entretanto, com o desenvolvimento das tecnologias robóticas várias outras plataformas
entraram ao serviço das ciências do mar. Assistimos a um despertar simultâneo de alguns domínios das ciências e das tecnologias
com implicações particulares na investigação
do mar profundo, desembocando na actual
era de planificação dos observatórios dos
fundos marinhos (Santos et al., 2002; Barriga & Santos 2003; Colaço et al. 2010).

Figura 3 – Operações de investigação nos campos hidrotermais de profundidade ao largo dos Açores com o ROV Victor
6000. Créditos: Cruzeiro ATOS/projecto EC-VENTOX.
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pela água aquecida que penetrou no subsolo
onde se misturou com minerais. Estas crostas contêm alguns metais nobres. Estes sítios, quando activos, albergam comunidades
faunísticas quimiossintéticas únicas com
grande interesse biológico e interesse biotecnológico. O potencial económico destes recursos é muito grande e Portugal começa a
afirmar a investigação internacional nestes
domínios, em particular a biologia e disciplinas afins.

Um dos aspectos de maior impacto da investigação nacional decorre no âmbito dos
estudos dos ecossistemas hidrotermais de
profundidade, que são caracterizados por,
em contraste com todos os outros sistemas
conhecidos que dependem directa ou indirectamente da fotossíntese, a vida se basear
em processos de quimiossíntese, que têm
na base da cadeia energética colónias de bactérias (Colaço et al. 2002). O interesse científico despertado por estes ecossistemas, caracterizados pela ausência de luz, elevada
pressão, actividade vulcânica, baixa taxa de
oxigénio, gradientes de temperatura que
podem atingir os 350ºC, fluidos com baixo
pH e altamente ricos em metais pesados,
chaminés ricas em importantes minerais, é
grande e representam uma nova janela de
oportunidades. Sem exagero, podemos considerá-los actualmente os ecossistemas do
mar profundo mais bem estudados, apesar
de apenas terem sido descobertos em 1997
no Pacífico e nos anos 80 no Atlântico, ao
largo dos Açores.
Apesar de Portugal não ter possuído capacidades tecnológicas endógenas para o acesso
directo à investigação nestes domínios, isto
é, os submersíveis tripulados ou de operação
remota, possui uma comunidade científica
activa baseada em diversas universidades e
institutos que investiu na investigação nestes
domínios dando hoje cartas a nível mundial,
em particular nos domínios da biologia, ecologia e disciplinas afins.
Uma análise bibliométrica na Web of Knowledge (http://portal.isiknowledge.com) mostra que Portugal, nos anos 90, ocupava o 22.º
lugar entre os países do mundo no que diz
respeito ao estudo das fontes hidrotermais
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Progressos e oportunidades

Figura 4 – Jaulas acusticamente recuperáveis com mexilhões das hidrotermais no campo hidrotermal
Menez Gwen (Açores). Créditos: Cruzeiro MoMARETO/ projecto EC-Marie Curie MoMARNET.

com um diminuto número de publicações.
Se no entanto considerarmos o último quinquénio (2005-2009), verificamos que Portugal passou a ocupar a 7.ª posição a nível
mundial (com mais de 5% das publicações
científicas daquele período indexadas no
WoK), sendo o 3.º nos estudos do género
Bathymodiolus (com 30% das publicações)
e o 1.º no estudo da espécie Bathymodiolus
azoricus (com 68% das publicações). A Universidade dos Açores ocupa o 9.º lugar a
nível mundial no que diz respeito àquele
mesmo indicador.
O mexilhão das hidrotermais (Bathymodiolus) e as suas bactérias simbiontes tornou-se

um modelo para estudo das adaptações a
ecossistemas extremos (Kadar & Powell
2006). É significativo o salto que se deu em
Portugal neste domínio, que actualmente
abrange estudos no âmbito da genómica, proteómica, eco-toxicologia e evolução, entre
outros aspectos. Parte deste progresso advém
de novas capacidades introduzidas pelo laboratório de ecossistemas profundos, LabHorta,
e o sistema de jaulas acústicas recuperáveis
que vieram abrir à comunidade científica nacional e internacional competências aumentadas de investigação em condições laboratoriais que reproduzem o ambiente natural
(Dixon et al. 2001, Bettencourt et al. 2010,
Colaço et al. 2010). 
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	Eng. Manuel Pinto de Abreu, Responsável pela Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar
e pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental

“Portugal é hoje líder mundial
ao nível da capacidade
de exploração do oceano
profundo”
Actualmente reconhecido como um parceiro fundamental na definição das estratégias para as políticas de desenvolvimento dos assuntos do mar,
Portugal faz parte de um grupo restrito de países
líder nas ciências do conhecimento associado ao
oceano. Para o Eng. Manuel Pinto de Abreu, Responsável pela Estrutura de Missão para os Assuntos do Mar e pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental, é nesta capacidade, hoje reconhecida por todos, que assenta uma
parte importante do desenvolvimento futuro do
país. E para isso, defende, “o papel da engenharia
é determinante”.
Por Nuno Miguel Tomás
Fotos Atelier Sérgio Garcia

Preside à Estrutura de Missão para os Assuntos
do Mar (EMAM). Que objectivos tem esta organização?

A EMAM tem um novo enquadramento
desde Novembro do ano passado, com a nova
Resolução do Conselho de Ministros que, de
alguma forma, a recriou. Hoje, a EMAM é o
gabinete técnico da Comissão Interministerial dos Assuntos do Mar, que passou a ser
presidida pelo Primeiro-ministro, constituindo-se como um Conselho de Ministros
dedicado ao mar. Dentro dela, a EMAM funciona como gabinete técnico. No fundo, é o
corpo técnico que dá apoio à implementação, de facto, da Estratégia Nacional para o
Mar e que terá de servir como órgão de reflexão daquilo que é esta Estratégia, independentemente dos outros órgãos e entidades que existem e nos quais tem participação a sociedade civil, através do Fórum Permanente para os Assuntos do Mar, ou a sociedade empresarial, através do Fórum Empresarial da Economia do Mar, recentemente
criado e em grande desenvolvimento.
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A EMAM está a levar a cabo alguns projectos, nacionais e europeus. Alguns desses projectos, a nível nacional, têm tido grande desenvolvimento, por exemplo na área da mobilização da sociedade civil para o mar. E há
outros projectos em curso, como a simplificação processual, outros no âmbito da vigilância e segurança marítima, e vários outros
que estão a ser preparados e que no futuro
trarão resultados em consonância com a Estratégia definida.
E porque é que precisamos de uma Estratégia Nacional para o Mar?

Precisamos de uma estratégia para o mar,
como precisamos para todas as outras actividades, sejam actividades de natureza económica, investigação ou puramente sociais.
No caso do mar, isso torna-se muito mais
necessário porque a actividade do mar, para
se desenvolver, envolve um conjunto alargado de actores, de muitas áreas de actividade. É preciso que estes actores estejam
em parceria e contribuam para o desenvol-

vimento do mar e que haja, a jusante, quem
aproveite o fruto dessa mesma actividade e
faça a disseminação do seu valor.
No fundo, a Estratégia Nacional para o Mar
procura estabelecer um quadro de actividades a desenvolver e um quadro dos parceiros que deverão estar envolvidos, para que
os resultados desejados sejam alcançados tão
depressa quanto possível, da melhor forma
possível.
Que actividades, no âmbito da Estratégia Nacional, têm sido desenvolvidas?

Destaco o Kit do Mar, um projecto que considero fundamental e que terá resultados a
médio prazo. É um projecto constituído por
um dossier de apoio ao trabalho dos professores nas escolas – neste momento no ensino
secundário; falta-nos atingir o primeiro ciclo
– orientado para o desenvolvimento de actividades relacionadas com o mar. São fichas
de projecto, em que são fornecidas ao professor as indicações do que deverá/poderá
fazer em sala de aula relativamente a profis-
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sões, preservação ambiental, caracterização
do sistema, entre uma série de acções variadas. O projecto começou no ano lectivo de
2008/2009, com duas escolas a nível nacional, no concelho de Cascais, e no ano de
2009/2010, que agora se conclui, temos mais
de 100 escolas aderentes, face ao objectivo
inicialmente colocado de 40 escolas a nível
nacional. Para o próximo ano temos mais de
300 escolas que já manifestaram a sua vontade explícita em aderir ao Kit do Mar.
Mas temos outros projectos em desenvolvimento, nomeadamente o Plano de Ordenamento do Espaço Marítimo que, integrado
na Estratégia Nacional para o Mar, vai ter
brevemente a sua primeira versão publicada.
Também o que aí vem publicado é pioneiro,
mesmo a nível europeu. A Europa, hoje, dentro do pilar do ordenamento do espaço marítimo, daquilo que se chama o planeamento
espacial para o mar, está muito empenhada
no desenvolvimento deste tipo de planos.
Esse Plano é fundamental…

É fundamental, primeiro, para conhecermos o
que lá está. E é fundamental para que a utilização do mar seja feita de forma correcta. Depois, e conhecendo-se o que lá está, fazendo-se o que é possível, onde se pode, mais facilmente viremos a fazer o que deve ser feito.
Mas há ainda outras actividades programadas. Normalmente, temos tendência a defender que os projectos tenham uma concretização prática para “amanhã”. No mar,
não é assim. As actividades práticas, sejam
de desenvolvimento na área científica, sejam
na área industrial, sejam actividades de exploração do próprio ecossistema, desenvolvem-se a longo prazo, na sua generalidade
dando frutos a mais de dez anos.
É sintomático o facto de a própria Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar,
no caso específico da extensão da plataforma
continental, ter fixado como prazo para a
realização do processo, dez anos. Isto mostra bem que os processos levam muito tempo,
pela dificuldade do meio em si e porque
muitas vezes as actividades exigem o desenvolvimento de novas competências.
A Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) é precisamente um
desses exemplos…

A EMEPC é um corpo técnico-científico com
uma actividade específica, muito prática, en-

quadrada no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, relativa à
Extensão da Plataforma Continental. É um
grupo de missão dedicado a esta actividade
específica, sem prejuízo de tentar aproveitar
um conjunto de outras mais-valias que possam estar associadas a essa mesma actividade,
como actividades ligadas à comunidade científica nacional, desenvolvimento de projectos de investigação, conservação da biodiversidade, tudo aquilo que, logo desde o início,
podia ser e foi associado à missão.
O projecto de extensão da plataforma continental é, evidentemente, uma das linhas
visíveis da actividade que está prevista na
Estratégia Nacional, mas não é a única. Tem
sido, provavelmente, a mais noticiada, pela
sua actividade e porque o projecto em si, a
nível mundial, é muito significativo. Ainda
recentemente estive no Funchal com alguns
elementos de outros países, associados a este
tipo de projectos, que referenciavam o projecto nacional como um projecto bandeira a
nível mundial.
Que objectivos levaram à sua criação?

Em 1998 foi criada uma Comissão Interministerial para a Delimitação da Plataforma
Continental, presidida pelo Director-geral do
Instituto Hidrográfico. Essa Comissão existiu até final de 2004 e elaborou, ao longo
desse período, um relatório onde fez a avaliação do que seriam as possibilidades de Portugal levar a cabo a extensão da plataforma
continental. No final desses trabalhos elaborou um parecer onde apontava a criação de
um grupo de missão dedicado exclusivamente
ao processo de extensão da plataforma continental. É na sequência deste parecer que é
criada a EMEPC, em 2004, iniciando a sua
actividade em final de 2005.
E qual é a sua missão?

A elaboração da proposta nacional de extensão da plataforma continental e o acompanhamento do processo junto das Nações Unidas. Depois, tem um conjunto de objectivos
secundários, orientados ao aproveitamento
da actividade da permanência do mar, dos
meios, para levar a cabo a extensão da plataforma continental e para desenvolver a competência nacional no âmbito da exploração
do oceano profundo. Neste quadro, a EMEPC
tem adquirido meios pesados e levado a cabo
algum reequipamento dos navios.

Para além disso, estabeleceu um conjunto de
parcerias a nível nacional com universidades,
laboratórios de Estado, laboratórios associados, para desenvolvimento de projectos de
aproveitamento daquilo que são os dados e
amostras recolhidos no âmbito do projecto
de extensão. E também estabeleceu parcerias
com entidades estrangeiras, fruto da grande
capacidade de aglutinação que tem desenvolvido, e da credibilidade que tem conseguido
a nível nacional e internacional.
O que é que já foi feito no âmbito do projecto?

Foi realizado o maior levantamento hidrográfico do mundo pelos navios da Marinha
portuguesa. Todos os dados foram processados pela EMEPC e cedidos ao Instituto Hidrográfico para efeitos de actualização cartográfica. Hoje em dia, as nossas áreas são
das mais bem cobertas do mundo ao nível
do conhecimento da forma do fundo submarino, fruto deste projecto de extensão.
Depois há um conjunto de actividades de
reconhecimento do que é a natureza geológica submarina e temos um conjunto muito
significativo de amostras, quer geológicas,
quer biológicas. De facto, o conjunto de
amostras que hoje possuímos é muito significativo e está a ser usado em projectos de
investigação e desenvolvimento.
Isso permite ganhar competências muito específicas…

Sim, no âmbito não só do projecto de extensão mas também em outros que levam a
que, hoje, a EMEPC seja parceiro internacional e seja chamada por vários Estados para
prestar consultoria relativamente a projectos de extensão e projectos estratégicos sobre
assuntos do mar. Isso mostra o reconhecimento que existe.
E em Maio de 2009 a proposta foi apresentada às
Nações Unidas. Qual o feedback?

A proposta foi entregue no dia 11 de Maio de
2009, data estabelecida pelas Nações Unidas,
através da DOALOS – Division for Ocean
Affairs and the Law of the Sea. Engloba uma
área total de nova soberania de Portugal sobre
mais 2.150.000 km2, em números redondos.
Depois dessa entrega, aguardámos até este ano
à apresentação formal da proposta. A apresentação incide sobre aquilo que é a visão de Portugal sobre a matéria e quais os argumentos
fundamentais que a sustentam. Tipicamente,
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há dois tipos de reacção da Comissão, colocando, ou não, questões a quem apresenta.
Normalmente são sempre colocadas questões
quando há dúvidas relativamente à validade
do que lá está. Quando há disputas entre Estados sobre determinadas áreas, por exemplo,
a Comissão não pode avaliar a submissão que
lhe é feita. No caso português não foram levantadas questões e foi-nos manifestado um
grande apreço pelo trabalho realizado. A nossa
proposta é reconhecida a nível mundial como
uma das mais bem sustentadas e houve diversos aspectos valorizados. Um deles foi o facto
de Portugal, ainda sem ter concluído o projecto de extensão, e sabendo que há áreas que
vão ser, sem dúvida, parte da sua plataforma
continental estendida, seja qual for a decisão
da Comissão, ter já reclamado essas áreas como
áreas marinhas protegidas. Este passo dado
por Portugal, de às suas pretensões de extensão territorial ter associado também uma grande
preocupação pela preservação ambiental, tendo
usado meios de investigação para levar a cabo
a sua protecção, é dos pontos, hoje, mais valorizados a nível mundial e dado como exemplo de bom comportamento de um Estado.
Em termos estratégicos e económicos que importância tem para o país este projecto? Quanto vale
para Portugal, em milhões de euros, a extensão
da plataforma continental?

Não é fácil dizer quanto vale, porque podemos ter a “sorte” de recolher uma amostra
biológica e tropeçar numa molécula que tem
um extraordinário valor para a actividade
farmacêutica, por exemplo. Se for importante para a constituição de um novo fármaco, o valor comercial de um produto destes é enorme.
Tipicamente, fala-se em mil milhões de euros.
É um número significativo. Reconhece-se o
potencial, que é imenso, sobre aquilo que se
desconhece do fundo do oceano, dos seres
vivos que lá estão, do conjunto de novas moléculas que podem ser descobertas. Mas há
outros recursos, como os minerais e metálicos, sobre os quais não sabemos praticamente
nada, onde apenas temos indicadores do potencial económico. Há também os recursos
energéticos, e também aí só possuímos indicações, não conseguimos dizer quanto vale.
Nessa área temos os tradicionais, ligados à
linha dos hidrocarbonetos, e as novas fontes
de energia.
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tividades económicas que podem ser desenvolvidas em torno de actividades de prospecção/exploração do sistema.
Há petróleo? Essa é uma preocupação?

Evidentemente que o conhecimento de todos
os recursos, sejam de que natureza forem, é
uma das nossas preocupações. Não temos
uma preocupação nem uma orientação fundamental para a pesquisa do petróleo, mas
há indicações de existirem recursos em hidrocarbonetos. A questão que se coloca é
saber em que contexto é que a sua exploração será viável, do ponto de vista económico.
Há indicadores.
E teríamos capacidade para explorar petróleo nas
nossas águas?

Vamos olhar para o mundo e ver quais os países que, apenas no âmbito das suas entidades ou institutos de investigação, ou no âmbito dos seus parceiros de actividades económicas e industriais, têm capacidade para o
fazer? Estou convencido que não há nenhum.
Vemos é a empresa A que trabalha em todos,
a empresa B que trabalha em 70% deles, a
empresa C que está a trabalhar em 30%, etc..
Face à natureza, hoje, do que são as empresas em si, será possível definir qual o país que
tem capacidade para o fazer? A importância
está no que nós associamos ao que somos capazes de fazer? Temos os recursos e questionamo-nos se conseguimos obter o melhor para
nós. Essa importância está ligada a duas coisas: primeiro, sabermos e controlarmos bem
o processo de definição do que existe e depois termos um enquadramento capaz de exploração. E isso é a nossa grande defesa para
que possamos dizer que aquele recurso está
a ser aproveitado, sobretudo em benefício de
quem o detém. Não passa pela questão de
termos ou não uma empresa. Não faz sentido
termos uma empresa constituída e capacidade estabelecida para algo que não sabemos
se tem viabilidade económica de exploração.
O investimento é de tal forma elevado, as necessidades são de tal forma grandes, que é
um contra-senso estarmos a fazer isso. Temos
é de estar preparados e dar passos no âmbito
do que é um projecto de desenvolvimento
para esta matéria, continuando a aproveitar
a capacidade que temos de prospecção da
existência do recurso, porque tudo o resto já
temos. Temos soluções de engenharia e engenheiros tão bons como os outros.

Mas já houve empresas a manifestar interesse
nesta área?

As empresas estão sempre prontas a vir. A
partir do momento em que houver a declaração ou demonstração de que o recurso
existe, podemos estar certos que “amanhã”
teremos empresas a bater-nos à porta. Mas
temos de estar preparados para identificar
o recurso, dizer como se processa a exploração, como é que o enquadramento está a
ser estudado e como serão maximizados os
benefícios para Portugal.
A fonte hidrotermal Rainbow é o primeiro grande
resultado prático da EMEPC?

É o primeiro grande resultado em termos de
afirmação internacional de Portugal, porque
ainda hoje é a primeira área marinha protegida situada para além das 200 milhas. Tem
dois significados: um em termos de afirmação
de soberania, e aqui estamos a falar num precedente a nível mundial no âmbito jurídico;
depois tem outro significado, porque quando
se declara uma área marinha protegida é preciso sustentar a sua existência, e isso obriga a
que haja um conhecimento de base que permita aos outros que estão a avaliar perceberem que há importância. Nesta matéria, não
posso deixar de mencionar o papel do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores, que desenvolveu um trabalho muito profundo relativamente à caracterização e valorização do sistema em si.
Que papel desempenham a tecnologia e a engenharia no projecto de extensão da plataforma continental?

O papel da engenharia é determinante para
tudo isto. Toda esta actividade se enquadra
naquilo que designaria como Engenharia
Oceânica, uma área que, hoje em dia, engloba um conjunto de actividades ligadas à
electrónica, à mecânica, à construção naval,
aos sistemas e tecnologias de informação,
mas vai para além disso porque se integra na
actividade dos geofísicos ou dos biólogos.
Não tenho a mínima dúvida que importa
também desenvolver em Portugal aquilo a
que se chama de Engenharia Oceânica, que,
de facto, não temos.
Há aí uma lacuna de formação técnica?

Não há uma lacuna de formação técnica, há
uma lacuna de aglutinação das áreas de conhecimento que temos, orientadas a este ob-
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O projecto europeu BlueMassMed, que a
nível nacional é liderado pela EMAM, e que
é um projecto no âmbito da integração da
vigilância e segurança marítimas, tem-nos
dado boas lições relativamente ao desenvolvimento dos sistemas de integração de informação. Todos os dados de natureza científica e económica estão a ser considerados
no âmbito desse projecto, que começou por
nos mostrar que todos os parceiros têm normalmente a tendência de estar pouco dispostos a dar, mas estarem ávidos em receber. Essa foi a primeira grande radiografia
decorrente desse projecto. No entanto, com
o caminhar do tempo e à medida que começou a haver entrosamento entre as partes, o
panorama passou a ser completamente diferente. Isto mostra que para se chegar a um
sistema integrado, há que, numa primeira
fase, conseguir que os parceiros se entendam
quanto àquilo que designaria por uma “política nacional de dados do oceano”.
jectivo. É preciso ter noção da dimensão da
necessidade. Por vezes, quando estamos a
falar destas actividades, empola-se um bocadinho o que vai ser o universo daqueles que
podem dedicar-se a esta actividade. Não serão
necessárias muitas pessoas. Mas há algo que
podemos fazer, até porque o panorama mundial de formação também não existe…
Podíamos ser pioneiros nessa área?

Existem países que têm alguma formação,
mas é significativo que já tenha sido interpelado, mais do que uma vez, por países
como a Noruega, relativamente à existência
em Portugal de meios com formação para
desenvolver actividades. Nós podemos fazer
escola nessa área, mas é importante que seja
orientada à actividade em si, da verdadeira
engenharia oceânica, que tem características
próprias e que são características de vivência num meio muito adverso.
De acordo com o estudo “O Hypercluster da Economia do Mar” desenvolvido pela equipa do Professor
Ernâni Lopes e do Dr. Poças Esteves, a rentabilidade
geral das actividades do mar pode atingir, no final
deste quartel, cerca de 10 a 12% do PIB nacional
[actualmente é de 5 a 6% e emprega 75 mil pessoas]. Concorda?

É uma meta que nos devemos propor e que
é possível, porque há outros países que, não
tendo a área marítima que Portugal tem, conseguem, pelo conjunto das suas actividades

ligadas ao mar, ter essa expressão. Portugal,
com facilidade, poderá ter como objectivo realizável atingir esse montante global do PIB.
O Professor Ernâni Lopes diz muitas vezes
que este é um projecto de importância estratégica nacional. Aliás, ele refere-o como “o”
projecto a ser desenvolvido actualmente, precisamente pelo conjunto de actividades que
tem associadas e por aquelas que poderá promover no futuro.
Para isso Portugal ainda tem de investir mais no
mar?

Tem de investir mais, sim. Mas quando se
fala de investimento, devemos ter a noção
que o investimento no mar é significativo,
mas não é tão caro quanto isso. Dou um
exemplo: fizemos uma avaliação para dez a
15 anos, de um projecto para prospecção de
recursos na área nacional, e chegámos à conclusão que com dez a 15 milhões de euros
por ano conseguíamos executá-lo. É um número significativo, mas não assusta.
Será possível ter no futuro um sistema de gestão
integrada relativo ao oceano e à sua informação?

Acho que é possível e creio que vamos caminhar nesse sentido. Tudo isto tem tempos
de desenvolvimento. Um primeiro passo é
ter consciência que a informação do mar tem
muitas outras naturezas para além da natureza científica.

Portugal vai novamente regressar ao mar? Estamos perante uma nova “aventura” dos descobrimentos?

Portugal já está a executar o regresso ao mar.
Portugal é hoje líder mundial ao nível da capacidade de exploração do oceano profundo.
Temos de ter consciência disso, sem falsas
modéstias, mas também sem demasiado orgulho ou vaidade naquilo que estamos a fazer.
Estamos num grupo restrito, entre aqueles
que têm capacidade efectiva de conhecimento do oceano profundo. Possuímos algumas pequenas lacunas, mas devemos valorizar as nossas capacidades e procurar suprir
as lacunas.
Há um aspecto que deve ser sempre evidenciado: no caso da exploração do oceano profundo, temos desenvolvido o projecto com
capacidade nacional e somos reconhecidos
pela nossa competência. Depois, há um outro
aspecto que é também importante termos
presente: Portugal, de facto, é reconhecido
hoje como um parceiro fundamental ao nível
da definição das estratégias das políticas de
desenvolvimento das actividades dos assuntos
do mar, fruto de projectos que deram resultados concretos, em que houve a apresentação de um produto, não apenas de projectos
que deram resultados ou que foram executados. É esta capacidade, que hoje é reconhecida a Portugal, que deve continuar a ser promovida e apoiada. 
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“Se é preciso mudar o país, se é preciso criar
novas áreas de investimento, é no mar
que se deve investir”
europeia e num Portugal pequenino, dentro
da Europa, onde, isoladamente, não desempenha grande papel. Na Europa, é um país
periférico e pequeno, encostado neste canto
do sudoeste… esta é uma visão, mas é também uma grande mentira, e aqui é que muda
o paradigma. Portugal, se “tiver” mar – já teve
e já foi poderoso – pode afirmar-se. Porquê?
Com mar, passamos a ser um dos maiores
países do mundo, repito, do mundo, localizado no centro do Atlântico, onde tudo acontece. Ainda hoje, toda a globalização competitiva, todos os grandes movimentos de cargas, de tecnologia, de negócio, passam pelo
Atlântico e nós estamos posicionados no Atlântico. De facto, somos um país grande, um dos
maiores da Europa, o quarto maior, e um dos
maiores países do mundo, porque temos uma
Zona Económica Exclusiva 18 vezes superior
a terra e estamos, neste momento, a negociar
a extensão da Plataforma Continental, o que
nos aumentará em mais 20 vezes o nosso actual território.

J

osé Poças Esteves conduziu, em conjunto com o Professor Ernâni Lopes, o estudo “O Hypercluster da Economia do Mar – Um domínio de potencial estratégico para o desenvolvimento
da economia portuguesa”. Em entrevista à “Ingenium”, o economista defende a necessidade
urgente de mobilizar a população, os empresários e os decisores políticos para a importância inerente às actividades do mar, identificando as possibilidades futuras do país neste campo. E deixa
o repto: “Se a afirmação de Portugal no mundo foi feita pelo mar, porque não há-de continuar?
Não há razão para não o fazer.”

Por Nuno Miguel Tomás
Fotos Atlier Sérgio Garcia

geração de pobreza e temos de contrariar esta
lógica. Para o fazer, precisamos de novos activos, novos recursos e novos modelos de desenvolvimento. O mar é um desses activos.

Porque é que o hypercluster do mar deve ser “o
desígnio nacional”? O mar não tem sido devidamente aproveitado por Portugal?

Nesse contexto, pode encarar-se o mar como o
novo paradigma de desenvolvimento do país?

É verdade: o mar, que é extremamente importante para Portugal, não tem sido devidamente aproveitado pelo país. O país precisa
urgentemente de novos recursos estratégicos, novos activos, que permitam novos modelos de desenvolvimento. A economia portuguesa entrou, claramente, nas últimas duas
décadas, num cenário de definhamento, de

Se olharmos para Portugal “com o mar”, estamos a falar de um Portugal. Portugal “sem
mar” é outro Portugal. Aqui surge a lógica do
novo paradigma. Se olharmos para Portugal
isolado, tal como temos vindo a fazer nas últimas décadas, sobretudo depois da entrada
na Comunidade Europeia, vemos que nos
temos concentrado demais na componente
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Que recursos estratégicos nos oferece o mar?

Os chamados “recursos estratégicos do futuro”, porque do lado da “terra”, tirando alguns países de África e da América Latina, os
recursos encontram-se já muito limitados. Portanto, os recursos vão estar no lado do mar.
Falamos de biotecnologia, materiais, energias
fósseis e renováveis, e falamos também de investigação e know-how, movimentações e conectividade, aquacultura e alimentação, etc.,
falamos de tudo! Há todo um potencial por
aproveitar.
O turismo, por exemplo, é um sector que
está em grande evolução, em crescimento, e
que resistiu sempre a todas as crises que têm
acontecido: uma das áreas com maior potencial de crescimento é o turismo náutico. Existem hoje na Europa, por exemplo, mais de
100 mil embarcações sem posto de amarração. Podíamos preparar a nossa costa para
receber esses iates que andam por aí sem ter
sítio onde parar. E ter um iate em Portugal
significa que as pessoas vêm a Portugal, con-
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Hypercluster da Economia do Mar em Portugal
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[B]
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Produção do Pensamento
Estratégico

[A]
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Imagem/Cultura Marítima
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Recursos Humanos
e qualificação/
certificação

Enquadramento político, económico e social.
Políticas públicas
Componentes do Hypercluster da Economia do Mar
Componente com posicionamento potencial a médio prazo

somem, dormem, abastecem e reparam os
barcos. Investem no país, consomem no país
e toda essa riqueza pode ser aproveitada pelo
“simples” facto de termos cá os barcos. Inclusivamente, podíamos formar e fornecer
as tripulações dos barcos, equipas de reparação e manutenção, catering, e nem sequer
estou a falar de uma situação madura, que
de alguma forma já estamos a aproveitar, e
que é o facto de o país ter um activo estratégico que são os seus portos.
Sines, por exemplo, é um porto de águas profundas, extremamente bem localizado, que
pode servir de porto de transhipment ou como
porto para a Europa, através da ferrovia. Por
isso é também importante que, a haver investimento em ferrovia, seja feito na parte
das cargas – porque isso de facto gera e acrescenta valor – e não necessariamente na parte
de passageiros. São necessárias ferrovias para
ligar Portugal à Europa, mas para fazer o recebimento e escoamento das cargas que neste
momento saem pelos camiões/estradas.
E porquê hypercluster e não cluster? É constituído por vários clusters?

Podíamos ter-lhe chamado um cluster do mar,
mas isso enviesava completamente a ideia,
porque estamos realmente a falar de um cluster de vários clusters. Quando se fala em portos, logística e transportes, falamos de um

[F]
Energia, Minerais
e Biotecnologia

[A/Z 2]
Ambiente e Consev.
da Natureza

Sistema
de conhecimento,
de inovação
e tecnológico

Sistema
energético - acesso
e disponibilidade

Empenho macro-político e integração no projecto
de modernização de Portugal
Lógica substantiva subjacente à visão de conjunto
do Hypercluster da Economia do Mar

cluster – e tratámo-lo no estudo como um
cluster. A componente das pescas, aquacultura e transformação do pescado, com toda
a cadeia de transformação e abastecimento,
constitui uma cadeia de valor e assenta numa
lógica de cluster. Se falarmos nas energias,
materiais e biotecnologias, também podemos
falar numa lógica de cluster. O mesmo se
passa com o recreio e turismo náutico…
Todos estes clusters são independentes, não
estão muito ligados uns com os outros, mas
todos eles estão aglutinados a outras actividades como as obras marítimas, a reparação
naval, investigação sobre assuntos do mar,
pensamento estratégico sobre o mar, etc..
Tudo isto forma um hypercluster que tem incorporado vários clusters.
E qual o peso deste hypercluster na globalidade
da economia nacional? Faz parte da solução para
os problemas actuais do país?

Neste momento, o mar representa para o
Produto Interno Bruto (PIB) cerca de 2%
em actividades directas. Se lhe juntarmos as
actividades indirectas que são potenciadas –
na tal lógica de clusters – estamos a falar de
5% a 6%, sensivelmente. Podemos falar de
um efeito multiplicador das actividades ligadas ao mar, e dos investimentos ligados ao
mar, na casa das duas ou três vezes mais. E
é importante referir que esta actividade não

incorpora o chamado “turismo de costa”, o
famoso “sol e praia”, que em si já representa
7% ou 8% do PIB português. Também estudámos este assunto, mas de uma forma diferente, com um trabalho autónomo. Se excluirmos isto, estamos a falar de actividades
que representam muito pouco, mas que, em
contrapartida, apresentam um potencial de
crescimento muito grande.
Mas quanto vale para Portugal, em milhões de
euros, o mar? É possível quantificar? Segundo o
estudo, a correcta utilização do potencial das actividades ligadas à área marítima permitirá duplicar o seu peso no PIB até 2025. Nessa altura, a
economia do mar poderá valer 12% do PIB português, ou seja, cerca de 20 mil milhões de euros.
É correcto?

É possível prever que facilmente se duplica.
A base de partida é tão fraca que em 10/15
anos pode duplicar. Podemos estar a falar
num efeito na economia portuguesa de 10%
a 11%. Se a isso juntarmos o turismo, que
representa mais 8%, já vamos em praticamente 20% da economia portuguesa, em
dois sectores. O mar e o turismo associado
ao mar são dois pilares, dois motores e dois
organizadores desta transformação da economia portuguesa, que tem de ser feita. Não
é possível quantificar ao certo quanto valerá
daqui a uns anos, mas é possível prever que
não é difícil atingir valores entre os 10% e
os 12%. Neste momento, o PIB português
deve andar na casa dos 170 mil milhões de
euros. Portanto, falando em 10% a 12% iremos cair nos tais 20 mil milhões de euros.
Mas para tudo isso acontecer quanto é que Portugal ainda tem de investir no mar?

Teria de haver algum investimento, obviamente. Seriam precisos investimentos para
a ferrovia, para reorganizar os portos, mas os
investimentos maiores estão feitos. Na ferrovia, realmente, temos um problema, porque temos de passar a bitola ibérica para a
bitola europeia. Por outro lado, é também
preciso criar novos fluxos logísticos e de mobilidade de cargas. Também haverá algum
investimento a ser feito em marinas, na aquacultura e na exploração de energias. Mas
temos know-how para isso. Muito valor acrescentado ficaria cá. E não nos esqueçamos da
criação de emprego. Se é preciso mudar o
país, se é preciso criar novas áreas de investimento, é no mar que se deve investir.
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O problema não será tanto o investimento, mas o
crescimento…

Mas a grande dinamização tem de partir dos empresários, ou não?

O mau investimento também é um problema. Estamos numa situação complicada
de endividamento, mas esse não é o problema maior. O problema maior é realmente
a situação do crescimento. O nosso endividamento pode não ser tão mau quando comparado com outros países, mas a nossa capacidade de crescer é de facto má. E o nosso
problema com os credores é exactamente
esse… Se tivermos uma boa dinâmica de
crescimento, em que consigamos convencer
os credores e os investidores, eles apostam.
Mas se não lhes propusermos nada então não
acreditam em nós.

Sim, os empresários têm obrigatoriamente
de estar envolvidos. Nesta matéria, já foi
criado, sob os auspícios da Associação Comercial de Lisboa – que foi o grande dinamizador deste estudo e conseguiu agregar
um conjunto de patrocinadores que permitiram que o estudo fosse feito –, o Fórum
Empresarial da Economia do Mar, cujo grande
objectivo é dinamizar junto dos empresários
iniciativas e projectos que demonstrem a
cada um que, trabalhando em conjunto, todos
ganham individualmente e que o país ganha
como um todo, e que isso só se faz com o
envolvimento de todos os empresários.
É impressionante que tenhamos empresários
interessados de praticamente todos os sectores, alguns até, aparentemente, muito
“longe” do mar. Falo por exemplo da Central de Cervejas que é um dos principais dinamizadores da iniciativa. Trabalhando em
conjunto será possível desenhar projectos e
numa grande conferência anual, que é outro
dos objectivos deste Fórum, poderão debater-se ao mais alto nível, tanto do lado público como privado, estes projectos, estes
compromissos, prestando contas de uma
forma aberta à sociedade, sobre o que correu bem ou menos bem.
Uma terceira medida tem a ver com a legislação específica e descriminantemente positiva para as questões do mar, tal como foi
feito para a Expo’98. Se a economia do mar
é importante, há que afirmar isso na própria
legislação, porque senão caímos na tradicional burocracia, na tradicional encruzilhada
de legislações e pequenos poderes, que constitui um dos grandes problemas da nossa
economia, e não conseguimos implementar
a dinâmica desejada.

De que forma se materializa este hypercluster?
Quem são os intervenientes? Quais as actividades?

Isto tem de partir de todos, tem de ser encarado, realmente, como “um desígnio nacional”. A sociedade tem de se convencer
que isto constitui uma aposta estratégica. Os
empresários têm de ser motivados para esta
situação, têm de ficar convencidos que estes
investimentos têm um retorno seguro. Por
outro lado, o próprio Governo tem de se
convencer que esta é uma área de crescimento e de futuro para a economia portuguesa. Há um conjunto de medidas que
podem ser tomadas sectorialmente. Elenco
três grandes medidas que são necessárias,
prévias e fundamentais, para que todas as
outras, mais parcelares, possam ser implementadas: se a economia do mar é tão importante, não podem haver grandes dúvidas,
limitações e entraves na decisão política. Por
isso, propomos no nosso livro, que o Governo
deveria instituir um Conselho de Ministros
específico para tomar decisões sobre os assuntos do mar. Se é importante, vamos tratá-lo como importante! Como o mar é transversal, a única forma de o tratar é ter todos
os ministros sentados à mesma mesa, a pensar especificamente a economia do mar! Felizmente, já houve decisão. Ainda não houve
a implementação, mas já houve a decisão,
tendo-se constituído uma Comissão Interministerial para os Assuntos do Mar. O próprio Governo já tem iniciativas em marcha:
há uma Estratégia Nacional para o Mar, há
uma estratégia europeia, aliás muito baseada
na nossa estratégia – e este é também um
papel que Portugal pode desempenhar.
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O estudo efectuado pela SaeR refere também sectores de apoio: Pensamento estratégico e Imagem, Comunicação e Culturas marítimas. No que
consistem?

Esse é um dos planos prioritários. Tem de ser
criada na sociedade, nos agentes económicos,
nos decisores políticos, a consciencialização da
importância do mar. É preciso fazer estudos
sobre o mar e a sua importância – pensar estrategicamente –, definindo de que forma o
mar é estruturante para a nossa economia e,
depois, comunicar tudo isso à sociedade civil,
sobretudo aos jovens que têm dificuldade de

emprego. Porque é preciso dizer a estes jovens
que há actividades económicas de futuro ligadas ao mar e que em vez de se dedicarem aos
têxteis, se podem dedicar à tripulação de iates,
à reparação e manutenção naval. Temos de
passar a mensagem de que isto é um desígnio
nacional. É necessário implementar nas escolas a ideia da importância do mar e também
nessa matéria já foram tomadas algumas medidas, como o Kit do Mar.
Veria com bons olhos a criação de uma estrutura
institucional para a gestão do oceano?

Esta questão é tão ampla e tão abrangente
que tem de ser discutida ao nível do Conselho de Ministros. A partir daí tem de haver
coordenação e dinâmica. O Fórum Empresarial pode assumir perfeitamente esse papel.
Não são necessárias mais organizações. Temos
é de pôr os empresários e os decisores políticos a trabalhar em conjunto. Portugal desaparece se não tiver uma economia forte e o mar
pode ajudar-nos a ter uma economia forte.
E como veria a criação de um Ministério do Mar,
que já existiu por duas vezes?

O mínimo exigível seria ter um ministério a
pensar os assuntos do mar, sentado na mesa
do Conselho de Ministros a defender e a
impor aos outros decisores as perspectivas
ligadas ao mar. Mas mais que o “Ministro do
Mar”, devíamos ter o próprio Conselho de
Ministros a promover reuniões específicas
para tratar o assunto. Temos, actualmente,
um Secretário de Estado dos Assuntos do
Mar muito consciente destes assuntos e o
próprio Primeiro-ministro começa a entender esta importância.
Portugal carece de formação em ciências do mar?
Poderia o país, transformar-se num centro de formação mundial nesta área?

Temos todas as condições para isso. Temos
know-how, professores, escolas e temos “campos de treino” por todo o lado! Porque não
fazermos formação para as tripulações de iates
e de cruzeiros de todo o mundo? Ou até de
navios mercantes? Ou formação de marinhagem para quem vem de férias? Esses são activos que podemos criar e exportar. E Portugal precisa de transaccionáveis para exportar.
Aí está um activo que pode ser exportado.
Lá fora, olham para nós como um grande país
de marinheiros, mas isso, de facto, hoje, é
uma mentira! Podíamos ser e devíamos sê-lo.
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Mar é Portugal e Portugal é mar. Esse é outro
factor importante, porque é identitário. Não
há um português que não se identifique com
o mar e esse é o primeiro grande activo que
nós temos.
Tudo isto que elencou não será possível sem a
participação da sociedade civil. Como se dinamiza
a sociedade civil para estas questões? Apesar de
“sermos todos marinheiros” não estamos de costas voltadas para o mar?

Quando digo que é necessário fazer um plano
de comunicação é disso que estou a falar.
Temos de demonstrar à população, aos desempregados, aos jovens, que o mar é o futuro deles e, portanto, o futuro de Portugal.
Estamos virados para a Europa. Nos últimos
anos só vimos Europa, por isso é que o paradigma tem de mudar! Somos um país europeu, queremos ser um país europeu, é
muito bom sermos um país europeu, mas
para desempenharmos um papel dentro da
Europa, temos de nos virar para o mar, porque esse é o nosso grande activo.
Por outro lado, é o mar que faz a nossa ligação com a Lusofonia e a possibilidade de
construirmos com todos os países da Lusofonia uma grande rede de países que se ajudam uns aos outros, que se envolvem e assumem um papel fundamental no quadro
das políticas económicas e políticas internacionais. Se conseguirmos esta união, cada
um de nós terá ainda muito mais força.
De que forma a extensão da Plataforma Continental contribuirá para cimentar este cluster do mar?
Quais as grandes mais-valias daí decorrentes?

O mais importante será as relações internacionais com os outros países e com o mundo.
Caso as nossas pretensões sejam aceites, quem
quiser utilizar este “território” terá de vir falar
connosco. É um activo que é nosso e que teremos de rentabilizar. Temos muitas riquezas, temos petróleo, gás, energias renováveis,
materiais e matérias-primas para todo o tipo
de indústrias, temos quintas marítimas para
produção de alimentos, com a possibilidade
de montar uma forte cadeia de valor, temos
costa, náutica e recreio, portos, logística.
Que papel poderão desempenhar os engenheiros
e a engenharia portuguesa neste campo? Será
necessário importar conhecimento técnico?

Tudo o que elenquei até agora assenta na engenharia. Se os nossos engenheiros não tive-

rem consciência da importância que o mar
representa para o futuro do país e para eles
próprios, então esta entrevista não faz sentido. Os engenheiros estão dentro do coração de tudo isto. É absolutamente crítico
que todo o corpo e know-how de engenharia estejam ao serviço do país. Não vejo, de
facto, nenhuma actividade onde não precisemos de engenharia. E não, não precisamos
de importar conhecimento. Os engenheiros
serão os grandes agentes da implementação
destes planos, provavelmente mais que os
economistas!
A Europa, que tem financiado algum do desenvolvimento português, irá passar a canalizar os apoios
para outros territórios. Parte importante desse investimento foi canalizada para “terra”. Para os
próximos Programas-quadro não se prevêem grandes prioridades para Portugal. Este empreendimento proposto é grande. Como irá o nosso país,
com parcos recursos financeiros e sem ajudas
comunitárias, voltar-se para o mar?

Uma das actividades que a SaeR faz, e onde
estou particularmente envolvido, tem a ver
com a implementação de grandes projectos
de desenvolvimento. Os projectos estruturantes não pensam de onde vem o dinheiro
e se há subsídio ou não. Se o projecto for
bom, tiver um bom retorno, e tiver um bom
desenvolvimento, o dinheiro aparece. Não se
pensa no subsídio. E esse é o pensamento que
tem de começar a imperar. A bons projectos,
que eu saiba, nunca lhes faltou dinheiro.

O livro que apresentámos tem um capítulo
dedicado aos investimentos e a própria Comunidade Europeia começa a achar que este
tipo de investimentos faz sentido e deve ser
prioritário. Toda esta lógica da estratégia europeia para o mar, que começa a ganhar forma,
foi também provocada pelo facto de o Presidente da Comissão Europeia ser português e
haver toda uma expertise que foi para Bruxelas com o Presidente, expertise essa que levou
o conhecimento da nossa Comissão para os
Oceanos – quando foi a Expo’98 – e da Estratégia Nacional para os Oceanos. Tudo isso
levou a Europa a pensar que o mar tem de
facto um papel importante. Se tem para a Europa, tem muito mais para nós, de certeza.
O que este estudo também propõe, indirectamente,
é que Portugal “reestruture” a sua identidade e se
assuma como uma “nação atlântica”, virada para
o mar.

A afirmação de Portugal no mundo foi feita
dessa forma. Porque não há-de continuar?
Não há razão para não o fazer. O trabalho
desenvolvido tem um grande objectivo final:
que Portugal se afirme nas relações políticas
e económicas internacionais como um país
de referência sobre os assuntos do mar. Tudo
o que acontecer sobre o mar – economia, ciência, direito, … – tem de estar associado a
Portugal. E a Lusofonia pode desempenhar
também um papel importante nesta área. A
Lusofonia criou-se no mar e o mar está no
meio da Lusofonia. 
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Ó

rgão Central de Administração e Direcção da Marinha portuguesa, compete ao
Instituto Hidrográfico a definição das normas e especificações técnicas de produção da
cartografia hidrográfica a nível nacional, conforme estabelece a “Lei da Cartografia”. Funcionando na directa dependência do Estado-Maior da Armada e reconhecido como Laboratório de Estado, tem ao seu serviço um quadro de pessoal altamente qualificado e possui
uma Escola de Hidrografia e Oceanografia única
no país. No ano em que comemora o 50.º aniversário, a “Ingenium” conversou com o seu
Director-geral, o Vice-almirante Agostinho
Ramos da Silva.
Por Nuno Miguel Tomás
Foto Paulo Neto
O Instituto Hidrográfico (IH) tem por missão assegurar actividades relacionadas com as ciências
e técnicas do mar, tendo em vista a sua aplicação
na área militar, e contribuir para o desenvolvimento do País na área científica e de defesa do
ambiente marinho. Em termos práticos, o que tem
sido feito pelo IH para atingir esse objectivo e,
neste campo, qual tem sido o contributo da engenharia?

O principal enfoque na actividade do IH está
directamente relacionado com a segurança
da navegação, com a cobertura das nossas
águas por cartas náuticas. Por outro lado,
temos responsabilidades internacionais com
os países que foram colónias portuguesas,
editando as suas cartas. Actualmente temos,
por exemplo, um grupo de hidrografia a trabalhar em Cabo Verde e há dois anos trabalhámos em Angola.
Noutra vertente de actividade publicamos
as tabelas de marés. Tudo isso implica, por
exemplo, ter pessoal embarcado nos navios
da Marinha, fazendo trabalhos não só para a
Marinha mas também para outras entidades.
A direcção técnica do IH tem várias divisões: a divisão de hidrografia, que planeia as
acções dos levantamentos hidrográficos e faz
o tratamento dos dados obtidos e a edição
das cartas, tanto em papel como em formato
digital; a divisão de navegação, que é responsável, por exemplo, pelo material de navegação a bordo dos navios da Armada, de
modo a garantir que a mesma é feita nas máximas condições de segurança; somos também responsáveis pelos avisos à navegação e
aos navegantes; a divisão de oceanografia,
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com especiais responsabilidades na oceanografia operacional, apoiando as comunidades
militar e civil; as divisões de química e geologia marinha; e finalmente o centro de dados
técnico-científicos, com um importante papel
de apoio à comunidade do Mar. Nas áreas
onde a Engenharia é mais evidente, temos
engenheiros hidrógrafos, geógrafos, geólogos,
químicos e do ambiente, possuindo todas as
componentes de engenharia que, de algum
modo, estão ligadas ao Mar. É na congregação destas valências que conseguimos olhar
de uma maneira multidisciplinar para os diversos trabalhos que efectuamos.
Qual o posicionamento do IH na comunidade científica associada ao mar? E como vê o papel do IH
enquanto órgão da Marinha e, simultaneamente,
Laboratório do Estado?

Temos um bom relacionamento com as universidades, aliás, desde que ingressei no IH
sempre me habituei a ver civis a bordo dos
nossos navios, para colaborarem em diversos
projectos. Nessa relação, o IH é pioneiro.
Esses nossos navios estão prontos para serem
utilizados em projectos de iniciativa do
“mundo civil científico” (até porque a ciência não distingue o civil do militar), sendo
reservadas várias semanas por ano para esse
tipo de projectos. Durante o resto do tempo
trabalham em projectos do IH, muitas vezes

em associação com universidades, com financiamento nacional e estrangeiro.
A nossa inter-relação com a sociedade civil
pode dividir-se em três áreas: uma, à qual
podemos chamar de serviço público, onde
fazemos toda a cartografia náutica do país,
publicamos as tabelas de marés, etc.; o segundo vector é o da Investigação e Desenvolvimento (I&D), onde o nosso papel de
Laboratório do Estado é mais evidente, relacionando-nos com as universidades, os outros Laboratórios do Estado e os diversos
centros de investigação do Mar, nacionais e
estrangeiros; enquanto Laboratório do Estado, tentamos cumprir as políticas públicas
para a área técnico-científica onde nos inserimos; a terceira área são os serviços, que resultam do nosso know-how e experiência em
determinadas componentes associadas ao
Mar e onde, até pelo próprio estatuto do IH,
nos fazemos valer desse conhecimento para
estabelecer contratos, quer nacionais ou internacionais.
Na área de I&D que projectos estão em curso e
onde é que a engenharia desempenha um papel
mais evidente?

Temos presentemente em marcha uma dezena de projectos de I&D, praticamente
todos eles com financiamento externo à Marinha. As engenharias hidrográfica e geográ-
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fica são muitas vezes usadas na concepção e
desenvolvimento destes projectos.
Referiria o nosso grande projecto global, o
MONIZEE – Monitorização Ambiental da
Zona Económica Exclusiva, constituído por
várias componentes: observação do Mar, gestão dos dados e previsão, numa lógica de ocea
nografia operacional. O projecto tem ainda
associadas mais duas áreas, formação e treino
e tecnologia, onde pretendemos trazer uma
série de capacidades que possam ser desenvolvidas a nível nacional e que possam contribuir para o projecto. Há nitidamente espaço
para a engenharia neste projecto, no âmbito
das tecnologias do Mar. Um exemplo: quando
falamos em observação do mar, isso pode levar
ao desenvolvimento cooperativo de empresas
que desenvolvam esses sensores…
E isso acontece?

Está a acontecer em pequena escala, com
pequenas empresas. Temos no IH um Laboratório de Calibração que afere equipamentos. É possível que o desenvolvimento de
tecnologia seja feito em conjunto com empresas que estejam aptas para fazer esse trabalho; aqui estamos a falar de engenharia. É
um projecto que vai permitir alavancar um
conceito de cluster de utilizações em que a
engenharia tem um papel importante.
A nível de calibração de aparelhos e instrumentos de hidrografia, o IH faz esse trabalho para entidades externas. Neste momento
num grau pequeno mas a intenção é fazê-lo
a uma escala maior.
E faz a certificação de produtos hidrográficos/cartográficos elaborados por privados, como levantamentos hidrográficos, cartografia, análises laboratoriais, etc.?

Temos uma responsabilidade na chamada
“Lei da Cartografia”, especificamente ao
nível da cartografia hidrográfica. Isso significa que o IH tem a responsabilidade de fazer
levantamentos hidrográficos, publicar as cartas náuticas, e que tem também a responsabilidade, em termos normativos, para a chamada cartografia hidrográfica. Quando alguém vai, por exemplo, fazer levantamentos
hidrográficos num estuário de um rio, tem
de seguir o normativo estabelecido pelo IH,
porque nessa área funcionamos como autoridade nacional. Em última análise isso vai
levar a que este Instituto seja uma entidade
certificadora.

Está feito o levantamento e caracterização das empresas privadas que produzem produtos de hidrografia em Portugal? E quem garante que essas empresas estão em condições de oferecer produtos
de qualidade? Quem certifica os seus produtos?

Por lei, o IH tem essa incumbência, não relativamente à empresa X ou Y, mas em relação ao procedimento seguido e ao produto
efectuado, porque isso é que terá de ser certificado. Neste momento temos em Portugal
uma dezena de empresas com actividade declarada nesta área, mas diria que não serão
mais de 20 as empresas a operar no âmbito
da hidrografia. É um mercado reduzido a nível
de actividade em Portugal. O mercado está
regulado, há normativo, e essas empresas,
quando quiserem trabalhar, deverão fazê-lo
de acordo com esse mesmo normativo. Enquanto o IH tem a responsabilidade de publicar a cartografia oficial, o mesmo não se
passa com as empresas; podem estar a fazer
um trabalho para uma entidade portuária,
para um qualquer empreiteiro e aí é apenas
uma relação cliente-prestador de serviços.
Qual o tipo de colaboração que o IH tem com outras
entidades utilizadoras do Mar, nomeadamente com
os portos, e que tipo de trabalho é desenvolvido?

Temos protocolos com várias administrações
portuárias e com o Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos, que tem vários portos agregados. Em conjunto com as administrações dos portos acordamos a periodicidade com que devemos fazer os levantamentos hidrográficos para terem as cartas sempre devidamente actualizadas. Isso é fundamental para a segurança da navegação.
Qual é o plano de actualização das Cartas Náuticas Oficiais?

As actualizações dependem da variabilidade
do fundo. Quando se fala do estuário de Lisboa, Setúbal ou do porto de Aveiro, com
grandes dinâmicas sedimentares ao longo do
ano, temos maiores variações. Se estivermos
a falar de uma zona costeira aberta, temos
pequenas variações. O primeiro caso pode
exigir que todos os anos sejam feitos levantamentos hidrográficos e no segundo caso
podemos estar cinco ou mesmo dez anos
sem essa necessidade.
Os dados científicos recolhidos pelo IH relativamente aos oceanos são públicos? São fornecidos
à comunidade científica e às empresas?

Alguns dos dados existentes podem ser disponibilizados através de um simples download na Internet. Outros, contudo, devido
ao facto de serem adquiridos mediante contratos e protocolos com entidades públicas
e privadas, estão condicionados na sua divulgação ou são disponibilizados mediante alguns custos, que entendo serem reduzidos
face aos custos de aquisição, normalmente
muito elevados. O IH tem um significativo
conjunto de dados técnico-científicos do Mar
– provavelmente o maior existente no País
– de uma forma organizada. Importa, contudo, tal como já proposto pela Marinha à
Comissão Interministerial para os Assuntos
do Mar, a definição prévia de uma Política
Nacional de Dados do Oceano e a consequente formação de um Centro Nacional de
Dados do Oceano. Só assim haverá condições substantivas para um sistema que sirva
um número alargado de utilizadores…
A nível de políticas orientadas para a salvaguarda
do ambiente marinho, qual tem sido a intervenção do IH?

Desenvolvemos actividade na área da hidrografia, ondas, marés, correntes, etc., e temos
capacidades suplementares que não são directamente decorrentes da nossa missão
principal, ao nível da geologia ou da química,
por exemplo. Tudo isso contribui para o conhecimento do ambiente, mas não temos
nenhuma atribuição específica a nível de gestão ambiental. Temos a capacidade de observação, fazemo-la, mas não temos, repito,
essa missão específica. Por outro lado, efectuamos a análise de águas do meio marinho
nos nossos laboratórios, que estão em fase
final de acreditação, e também desenvolvemos, a nível de oceanografia, modelos de
correntes para avaliar a deriva das manchas
de poluição que eventualmente ocorram,
modelos esses que vamos calibrando com as
informações que vamos recebendo dos nossos sensores colocados em navios ou bóias.
Como já disse, não é nossa missão a recolha
de informação ambiental para efeitos de gestão, que é da competência do Ministério do
Ambiente... No entanto, e em função das capacidades que desenvolvemos, temos redes
de monitorização que podem ser utilizadas
para fins ambientais, como redes de marégrafos, redes de bóias para medir a ondulação,
bóias multi-parâmetro que medem correntes,
temperaturas, salinidade, clorofila, PH, etc.,
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constituindo parâmetros que podem ser usados na gestão ambiental do meio marinho.
Aliás, em nome da racionalidade dos meios
e dos recursos, que cada vez é mais necessária, seria um desperdício para o País não
usar esta informação para essas finalidades.
É essa a oferta que o IH faz a toda a comunidade. Penso que a nível da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira já é reconhecida a mais-valia que projectos como o MONIZEE podem trazer ao
País neste âmbito.
A cartografia dos fundos oceânicos para a zona
de extensão da plataforma continental está totalmente feita?

Até ao fim de 2009 houve 907 dias de mar
dos navios da Marinha NRP “D. Carlos I” e
NRP “Almirante Gago Coutinho” para efeitos de recolha de dados necessários para a
apresentação do projecto de extensão da Plataforma Continental Portuguesa nas Nações
Unidas. Neste momento, Junho de 2010, o
“Almirante Gago Coutinho” está nas Ilhas
Selvagens a trabalhar nesse âmbito. Há aqui
um esforço enorme, ainda bem que o fizemos, e esperamos que traga os resultados desejados. Foram cumpridos os prazos legais
para as pretensões do País e agora há que continuar. Este ano, e durante os próximos, vamos
continuar a ter cruzeiros científicos com o
objectivo de contribuir para esse projecto.
Um dos objectivos da Estrutura de Missão
para a Extensão da Plataforma Continental
(EMEPC), criada para este efeito, compreende o conhecimento das características geológicas e hidrográficas do fundo submarino ao
largo, de modo a poder vir fundamentar a pretensão de Portugal em alargar os limites da sua
plataforma continental para além das 200 milhas náuticas, em conformidade com o estipulado no artigo 76.º da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar. Neste âmbito,
tem cabido ao IH executar os levantamentos
hidrográficos nas áreas de interesse para a proposta de delimitação. Para além dos levantamentos dos dados batimétricos, o IH processa
e valida os mesmos, conforme as recomendações da Organização Hidrográfica Internacional. Dispõe ainda de um Sistema de Gestão
de Base de Dados Hidrográficos (“Hydrographic Data Warehouse”) que permite integrar,
de forma sistemática, a informação já existente
com os dados a serem recolhidos durante os
levantamentos hidrográficos.
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O “sector privado” não tem capacidade para efectuar esse trabalho?

Não tem navios adequados, mas pode ter
capacidade técnica alugando navios internacionalmente. A EMEPC, entidade do Ministério da Defesa, recorre, no entanto, à
Marinha para este serviço.
Que mais-valias vai o Estado arrecadar com este
projecto?

Se a proposta de Portugal for bem aceite podemos obter grandes benefícios – é difícil dizer
quanto – dentro de alguns anos. O que se está
a investir neste estudo não é a curto prazo.
Todos temos a consciência que seria quase criminoso termos esta oportunidade e a desprezarmos. Isso é que não podia ser feito.
Como é realizado o ensino da Hidrografia, Oceanografia, Engenharia Hidrográfica e das técnicas
afins em Portugal?

Temos uma Escola de Hidrografia e Oceanografia no IH e atribuímos diplomas que
são reconhecidos internacionalmente. Formamos o nosso pessoal e formamos pessoal
de outros países com os quais mantemos relações de cooperação. Os nossos engenheiros hidrógrafos recebem também formação
complementar no estrangeiro.
Esta é uma escola única. Não há mais nenhuma a nível de formação de hidrógrafos
em Portugal. Os cursos de hidrografia mantêm-se abertos e disponíveis para a comunidade que queira beneficiar deles. O de nível
A, o de mais alto nível de especialidade, é um

Instituto Hidrográfico
O IH, criado pelo Decreto-lei n.º 43.177 de
22 de Setembro de 1960, é um Órgão Central
de Administração e Direcção da Marinha dotado de autonomia administrativa e financeira que funciona na directa dependência
do Chefe do Estado-Maior da Armada. É reconhecido como Laboratório do Estado, sob
a tutela do Ministro da Defesa Nacional e superintendência conjunta desse Ministério e
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. O IH tem por missão fundamental
assegurar actividades relacionadas com as ciências e técnicas do mar, tendo em vista a
sua aplicação na área militar, e contribuir
para o desenvolvimento do País nas áreas
científica e de defesa do ambiente marinho.

curso avançado, mas um indivíduo que tenha
uma licenciatura de base com forte componente de matemática e física, como é qualquer engenharia, pode frequentá-lo, numa
perspectiva de pós-graduação. Para o efeito,
exigimos no mínimo a licenciatura de Bolonha e desejavelmente o mestrado integrado.
Tendo ao serviço vários engenheiros com outras
formações que não a hidrografia, qual a sua opinião sob a adequabilidade dos seus cursos às tarefas que desempenham no IH?

Os nossos engenheiros são excelentes profissionais. As pessoas que saem das universidades e ingressam no IH adquirem aqui, ao fim
de dois, três anos, uma componente prática
muito valiosa, um know-how muito valorizado no mercado de trabalho. Poderei, pois,
dizer que a formação que trazem é a adequada, quer seja na área da engenharia geográfica, quer seja nas outras engenharias.
O IH está presentemente a comemorar o seu 50.º
aniversário. Os objectivos que presidiram à sua
criação permanecem actuais? Como decorreram
as I Jornadas de Engenharia Hidrográfica recentemente realizadas?

Os objectivos que presidiram à criação do
IH não só são actuais – a segurança da navegação através de uma cartografia náutica de
qualidade – como até se alargaram a áreas
como a Oceanografia Operacional onde, presentemente, nenhuma outra instituição em
Portugal está vocacionada ou faz trabalho
permanente como o IH. As Jornadas constituíram um sucesso assinalável, com cerca
de 130 participantes e mais de 80 trabalhos
apresentados no âmbito da hidrografia, navegação, oceanografia, geologia e química
marinhas e sistemas de informação geográfica do meio marinho.
Ao longo destes 50 anos mudou a forma como olhamos o mar? Para os seus recursos? Estado, instituições, técnicos e população em geral? Aumentámos a valorização do mar ou distanciámo-nos?

É uma longa tradição portuguesa olhar para
o Mar. Há, contudo, que, valorizando o passado, olhá-lo numa perspectiva de futuro,
apostando em áreas como as tecnologias e o
conhecimento associado para as desenvolver. Isto para fazer a diferença e ganhar lugar
no espaço que considero de maior futuro em
termos de desenvolvimento sustentável das
civilizações modernas: o Mar. 
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Ciência e tecnologias aplicadas
à investigação do mar e das pescas
CARLOS COSTA MONTEIRO, CARLOS VALE, LEONOR NUNES e YORGOS STRATOUDAKIS
INRB / IPIMAR

O estudo dos Oceanos recorre, cada vez mais,
como a generalidade das Ciências, ao uso de
diferentes tecnologias para a observação remota e in situ da superfície do mar, da coluna de água, do subsolo marinho e dos organismos associados aos respectivos habitats.
De início, os sistemas de observação eram baseados exclusivamente em meios navais (fornecendo dados pontuais). Mais recentemente,
plataformas, sondas e sistemas de satélites,
têm permitido observações em escalas temporais mais pequenas e com maior resolução
espacial. Por outro lado, a simulação computacional criou uma nova oportunidade de examinar cenários que as observações directas
não permitem atingir, existindo actualmente
o desafio de associar sistemas de monitorização tecnologicamente evoluídos com modelos sofisticados, tanto para melhorar a capacidade de previsão, como para perceber melhor o funcionamento de sistemas marinhos
complexos. Contudo, a experimentação laboratorial e os ensaios à escala pré-competitiva são, ainda, indispensáveis, nomeadamente
no caso da aquacultura e da valorização dos
produtos marinhos, bem como na optimização dos processos da indústria pesqueira.
Neste artigo faz-se uma apresentação sumária, e a título exemplificativo, de algumas
actividades de investigação desenvolvida pelo
IPIMAR que recorrem a diferentes tipos de
tecnologias, baseado em artigos de autoria
de investigadores desta instituição

reconhecimento do valor económico dos
ecossistemas terrestres ou aquáticos, quer
devido aos seus recursos naturais, quer devido à sua importância ecológica, paisagística
ou cultural.
No caso das obras marítimas, têm grande visibilidade as dragagens de manutenção nas
zonas portuárias e nos canais de navegação,
pelo elevado volume dos materiais dragados
e pela sua contaminação. Estima-se que, no
conjunto dos portos europeus, dezenas de
milhões de toneladas de sedimentos sejam
anualmente dragadas. À medida que são re-

60

Pb (nM)

Introdução

Pb

Remoção
por óxidos

40
20
0

0

1

2

3

tempo (horas)

0,25
0,2
Solea solea
0,15
0,1
0,05
0
Set.
05

Out.
05

Dez.
05

Fev.
06

6

Mar
06

Mai
06

C. angulata
R. decussatus

5
4

1. Estudos de Impactes Ambientais –
– o caso das dragagens

Nos países com preocupações no domínio
do ambiente, as obras de engenharia de maior
dimensão são precedidas de estudos de impacte ambiental, programas de vigilância e
medidas minimizadoras dos eventuais impactes. Na base deste procedimento está o
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duzidas as fontes de poluição, as operações
de dragagem emergem como um veículo de
transporte de contaminantes para a zona costeira. Os sedimentos nas zonas a dragar são
previamente classificados em cinco tipos, de
acordo com o seu grau de contaminação. Esta
classificação serve para determinar o destino
dos dragados. Em alguns casos, os sedimentos são encarados como um recurso. É o caso
das areias de baixa contaminação, que são
rejeitadas no litoral ou usadas para enchimento de praias. Os sedimentos finos com
uma contaminação média são recorrentemente rejeitados em zonas costeiras. É neste
caso que se levantam diversas questões relacionadas com a pesca e a qualidade dos recursos.
A primeira questão diz respeito à mobilidade
de contaminantes durante o processo de
imersão de dragados e às escalas espaciais e
temporais em que decorrem estas alterações.
Basicamente, quando os dragados são rejeitados no local de imersão, os sulfuretos metálicos e matéria orgânica em presença do
oxigénio da coluna de água reagem libertando metais para a solução. A figura 1 mostra que esta libertação ocorre numa escala
temporal de minutos (Caetano et al, 2003).
Devido à elevada quantidade de oxigénio
presente nas águas costeiras, as reacções de
oxidação prosseguem, dando origem à formação de novas partículas ricas em óxidos
de ferro e manganês e outros elementos químicos adsorvidos.
A segunda questão relevante refere-se às repercussões desta abrupta disponibilidade dos
elementos nos organismos comercialmente
explorados na zona de intervenção. A figura
1 mostra o incremento acentuado de chumbo
em ostra (Crassostrea angulata) e amêijoa
(Ruditapes decussatus) durante o período
em que decorreram dragagens para abertura
de um canal de navegação. Presumivelmente,
a maior incorporação deste elemento é resultado da quantidade de partículas em sus-
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pensão ricas em chumbo, associado à elevada capacidade de filtração deste organismo.
Apesar da mobilidade dos peixes, observou-se um aumento de chumbo no músculo de
linguado (Solea solea) capturado numa zona
de imersão de dragados contaminados. Este
resultado sugere que estes especímenes permaneceram no local, provavelmente devido
ao alimento associados aos dragados rejeitados, o tempo suficiente para a assimilação
de chumbo no músculo.
Ao nível do projecto, devem, por isso, ser
seleccionados os locais onde o impacte é
menos acentuado, quer pela natureza dispersiva do local de imersão, quer pela distribuição e abundância dos recursos da pesca.
Do ponto de vista científico, devem ser investigadas se as respostas bioquímicas e subcelulares dos organismos têm relação com
outras formas de organização biológica. Ao
IPIMAR são frequentemente solicitados pareceres sobre os locais de imersão dos dragados tendo em atenção os recursos da pesca
na zona costeira.
2. Avaliação de recursos pesqueiros –
– Campanhas de Rastreio Acústico
para peixes pelágicos

No âmbito da avaliação do estado de exploração dos principais recursos pesqueiros e o
fornecimento de aconselhamento para a gestão, o IPIMAR efectua anualmente campanhas de investigação internacionalmente coordenadas pelo CIEM (Conselho Internacional para a Exploração do Mar). No caso
dos recursos pelágicos (nomeadamente sardinha, biqueirão e cavala), as campanhas de
investigação utilizam a técnica de rastreio
acústico. Na costa continental portuguesa as
campanhas de rastreio acústico foram iniciadas em 1982, tendo uma primeira cobertura
sistemática entre 1984 e 1988 e uma segunda a partir de 1995. Actualmente, as
campanhas de rastreio acústico são realizadas anualmente na Primavera, cobrindo a
área Atlântica desde o Sul de Espanha até o
Norte de França (colaboração entre IPIMAR,
IEO e IFREMER).
Estas campanhas baseiam-se na amostragem
acústica da coluna de água ao longo de um
trajecto previamente definido. Os sinais acústicos referentes aos cardumes detectados
durante esse rastreio são quantificados e classificados de acordo com as espécies pelági-
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Figura 2 – Energia acústica atribuída a sardinha,
por milha náutica, ao longo do trajecto de rastreio
acústico (círculos com diâmetro proporcionais
à abundância de sardinha).

cas presentes e os seus tamanhos, utilizando
para isto a informação das estações de pesca
(fig. 2). O princípio de proporcionalidade
entre o sinal acústico e a densidade do peixe
permite realizar uma estimação da abundância de cada recurso através da interpolação
dos dados recolhidos no trajecto de rastreio
para a totalidade da área de distribuição
(Zwolinski et al. 2009). Esta metodologia
permite conhecer em tempo útil a estrutura
demográfica dos recursos, os seus níveis de
abundância e ainda a sua distribuição espacial. No que respeita ao recrutamento, constitui o meio mais adequado para se obter um
indicador da força das classes anuais que, em
cada ano, entram na área de pesca.
3. Sustentabilidade da actividade
da pesca – Poupança energética
na pesca de arrasto

A competitividade da frota de pesca, à semelhança do que acontece noutros sectores
da indústria, tem vindo a ser seriamente
afectada pelo crescimento acentuado do
preço dos combustíveis, uma vez que o consumo mundial das embarcações de pesca ultrapassa os 50 biliões de litros anualmente.
Os navios da pesca do arrasto são, de entre
todos os navios de pesca, aqueles que apresentam a factura energética mais pesada,
uma vez que a pesca é efectuada com artes
que oferecem uma elevada resistência ao
avanço. Hoje em dia, pode dizer-se que os

combustíveis representam, em média, cerca
de 40% dos custos totais de exploração de
um arrastão costeiro.
A optimização da eficiência do aparelho de
arrasto é, de entre todas as áreas de intervenção, aquela que pode proporcionar as reduções mais imediatas e significativas no consumo de combustível. Num estudo efectuado
pelo IPIMAR, com a colaboração de dois arrastões nacionais, foi explorado o potencial de
redução da factura energética através de modificações no modo de operação dos navios e
melhorias no desenho da arte de pesca. O estudo incluiu observações iniciais no mar para
definir o modo de operação e consumo energético em condições experimentais e comerciais, o desenvolvimento de um modelo de
arte (baseado em modificação da arte normalmente utilizada pelos dois navios), testes em
condições de tanque experimental e a utilização da nova arte no mar para avaliar a performance dos arrastões nestas condições (Parente
et al, 2008). A optimização da velocidade de
navegação permitiu reduções no consumo de
combustível de cerca de 26% na fase da navegação, mas a principal vantagem energética
resultou da utilização da arte de arrasto modificada para reduzir a resistência durante a
pesca. Globalmente, o estudo indicou um potencial de melhoria do retorno económico por
viagem até 27%, dependendo da combinação
de velocidades de navegação e pesca. Com
base nestes primeiros resultados encorajadores, um estudo mais completo está agora a ser
preparado em colaboração com o sector do
arrasto português.
4. Minimização do impacto da pesca –
– Selectividade das artes de pesca

A pesca de arrasto para os crustáceos de profundidade, a gamba o lagostim e o camarão
vermelho, é caracterizada por elevadas percentagens de capturas acessórias e de rejeições ao mar. O IPIMAR tem-se dedicado, à
semelhança de outros institutos congéneres,
ao desenvolvimento e teste de dispositivos
destinados à protecção das espécies–alvo e à
minimização de rejeições, baseados, nomeadamente, na utilização de grelhas selectivas.
No caso da pesca do arrasto de crustáceos, a
utilização de sistemas rígidos – grelhas selectivas é considerada mais apropriada, uma vez
que estes dispositivos tiram partido das diferenças de comportamento entre crustáceos e
MAIO / JUNHO 2010 INGENIUM 49
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Figura 3 – Percentagens em peso e em número, da fracção retida no saco e da que escapa para a cobertura

peixes, assim permitindo reduzir a captura
acessória sem prejuízo para as espécies alvo.
Foram realizados 146 lances testando estes
dispositivos em pesqueiros de crustáceos situados na costa algarvia ao longo de 6 campanhas (4 no navio de investigação Noruega
e 2 em arrastões de pesca comercial). Verificou-se que a utilização destes dispositivos
permitiu a fuga de uma fracção elevada dos
pequenos pelágicos que constituem uma fracção considerável das rejeições, com retenção
quase total dos crustáceos e perdas variáveis
em termos das espécies acessórias de interesse comercial, tal como se pode observar
na figura seguinte (Fonseca et al, 2006).
5. Inovação em aquicultura –
– Produção em offshore

A piscicultura em mar aberto (offshore) começou, nos últimos anos, a despertar grande
interesse em várias partes do mundo e mais
concretamente no Sul da Europa. O grande
desenvolvimento de jaulas destinadas a suportar condições adversas de mar, nomeadamente
no que se refere a resistência a forte ondulação e a correntes de velocidades significativas,
veio permitir a instalação de estruturas de pro50 INGENIUM MAIO / JUNHO 2010

dução em locais até agora inacessíveis a esta
actividade (Pousão-Ferreira, P. 2009).
A instalação de unidades com capacidade de
produção de algumas centenas ou milhares
de toneladas fora das zonas costeiras terrestres é, actualmente, uma realidade com
exemplos em vários países europeus (fig. 4).
Estas unidades são dimensionadas com pressupostos de rentabilidade semelhantes às estruturas terrestres e utilizando as mesmas
espécies, tradicionalmente cultivadas no Sul
da Europa, como o robalo (Dicentrarchus
labrax) e a dourada (Sparus aurata). Poderão, no entanto, vir a especializar-se na produção de exemplares de maiores dimensões
ou na engorda de novas espécies à medida
que os desenvolvimentos tecnológicos de
produção de juvenis vão oferecendo novas

Figura 4

alternativas à produção. No sentido de demonstrar as potencialidades deste tipo de
equipamentos, o IPIMAR instalou, em Agosto
de 2001 e em Maio de 2007, duas jaulas
semi-submersíveis rígidas de cerca de 3.00
m3 ao largo de Olhão, a 2,5 milhas da costa,
com o objectivo de:
	Levar a cabo produção demonstrativa de
peixes fora dos ecossistemas terrestres;
	Avaliar o impacto ambiental da produção
intensiva de peixe numa jaula offshore, no
sentido de compatibilizar a produção em
larga escala com a qualidade ambiental;
	Obter conhecimentos que permitam o estabelecimento de um conjunto de normas
reguladoras do exercício desta actividade;
	Aperfeiçoar novas técnicas de cultivo e/ou
de produção de novas espécies tendo em
vista a diversificação em aquacultura;
	Transferir tecnologia para o tecido produtivo.
Com base na experiência adquirida, constatou-se que é viável produzir peixe em offshore,
utilizando este tipo de tecnologias, nas condições de mar da costa algarvia. Os ensaios
de engorda de dourada apontam para taxas
de crescimento idênticas às obtidas em terra
(fig. 5).
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Como seria de esperar, tendo em conta as
melhores condições de circulação de água,
não ocorreram mortalidades anormais nem
patologias nas várias espécies estabuladas.
Os ensinamentos retirados destes ensaios,
em parceria com os agentes económicos, são
uma importante mais-valia para os empresários que queiram apostar neste tipo de
aquicultura, que se espera ver incrementada
a curto prazo, com a criação da Área de Produção Aquícola de Armona, com um potencial produtivo superior a 16000 t/ano.
6. Valorização dos Produtos da pesca
e da aquicultura – as salsichas
com sabor a mar

A situação actual da pesca caracteriza-se por
uma exploração intensa dos “stocks” das espécies mais comercializadas, a qual é acompanhada por grandes volumes de rejeições.
Estas são constituídas, em grande parte, por
espécies com baixo valor comercial. Nesta
medida, o melhor aproveitamento dos recursos da pesca assume grande relevância na
economia e no impacte ambiental, além de
permitir a obtenção de mais produtos, tanto
para a alimentação humana, como animal.
A mesma problemática coloca-se também
na valorização dos subprodutos provenientes das indústrias de processamento do pes-

cado que representam uma boa fonte de diferentes componentes. O baixo valor comercial de múltiplas espécies deve-se às suas características pouco atraentes para os consumidores, tais como pequena dimensão, sabor
e textura menos agradáveis, muitas espinhas
ou rápida deterioração. Para obviar a estas
dificuldades, tem-se recorrido a diferentes
alternativas tecnológicas que incluem o desenvolvimento de novos produtos que, além
de permitirem valorizar estas espécies, vão
ao encontro das necessidades e gostos dos
consumidores e possibilitam a incorporação
de nutrientes benéficos para a saúde.
Entre estes novos produtos desenvolvidos no
IPIMAR (fig. 6), destaca-se a optimização
de: salsichas tipo Frankfurt com pescada à
qual foram incorporadas fibras dietéticas
(Cardoso et al, 2009); aperitivos enriquecidos com fibra e ácidos gordos Ω3 com sabor
a vieira; fiambres de pescada e salmão; massas do tipo esparguete com incorporação de
pescada. De entre as fibras testadas, verificou-se que as de ervilha e chicória possibilitaram a obtenção de produtos com características comerciais. Assim, foi possível preparar salsichas de peixe apenas com 1% de
gordura e com qualidade sensorial semelhante
às tradicionais, mediante a incorporação de
fibras de ervilha (4%) e de chicória (5 %).
Os aperitivos preparados com pescada e en-

Figura 6 – Aspecto dos produtos preparados

riquecidos com óleo de fígado de bacalhau
apresentavam um teor elevado de ácidos gordos Ω3 (500 mg de EPA+DHA/100 g), uma
textura semelhante a produtos de referência
preparados com óleos vegetais, e mereceram
boa aceitação pelo painel de provadores. Dos
fiambres preparados com pescada, salmão e
carragenato (1%), destacam-se as excelentes
propriedades sensoriais, em tudo semelhantes às dos produtos comerciais. As massas,
constituídas por 58 % de farinha de trigo, 38
% de pescada e 4 % de sal, apresentavam depois de cozinhadas características idênticas
às massas comerciais.
A preparação de hidrolisados proteicos por
via enzimática tem sido uma alternativa seguida para a valorização de subprodutos da
indústria (Batista et al, 2009). No caso de
subprodutos provenientes de espécies gordas como a sardinha, este processo tecnológico permite também a recuperação, em
condições suaves, de óleo rico em ácidos gordos Ω3. Os hidrolisados proteicos, além da
sua capacidade de retenção da água e actividade antioxidante, que os tornam muito
indicados para aplicações alimentares, apresentam ainda diversas actividades biológicas.
Estas foram testadas em hidrolisados proteicos preparados a partir de restos de sardinha
e atum provenientes da indústria conserveira, nos quais foi detectada a presença de
factores de crescimento e fracções que exibiam um efeito no controlo da hipertensão
e na regulação do apetite. 
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Plano de Actividades para 2010

O

Plano de Actividades é condicionado pela necessidade de alinhamento com o programa de acção para o triénio aprovado
pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Engenheiros.
Desta forma, a regulamentação da actividade será a primeira prioridade em termos de trabalhos, aprofundando-se o documento existente sobre “Domínios de Intervenção dos Membros do Colégio de
Engenharia Agronómica”, e desenvolvendo-se, quando oportuno, iniciativas no sentido de adequar a regulamentação profissional em matérias onde esteja em causa a qualificação dos Actos de Engenharia.
Começarão a ser estruturados grupos de trabalho sectoriais, o que deverá estar concluído até final do corrente ano.
Procurar-se-á aumentar a intervenção junto da opinião pública, de
forma a realçar o papel da Engenharia Agronómica na sociedade, promovendo-se igualmente a interacção com a Administração, as Empresas e Instituições de Ensino, para que a qualidade de Membro da

E-mail: mneto@isegi.unl.pt

Ordem seja reconhecida como garante de qualificação profissional.
Contribuir-se-á para a formação contínua dos membros, participando
no enquadramento futuro da actividade e realizando seminários e
workshops, entre outros.
Realizar-se-á o Encontro Anual e participar-se-á, de forma activa,
nos diversos eventos da Ordem (congresso, encontros, etc.).
Participaremos na elaboração da “Ingenium”, bem como na dinamização dos restantes canais de comunicação de que a Ordem dispõe.
Igualmente, procederemos a uma reflexão sobre as organizações internacionais com que nos relacionamos.
Acompanharemos activamente o gabinete de estágios e procuraremos responder, sempre em tempo útil, às solicitações decorrentes
do funcionamento da Ordem.
Procuraremos, até ao final deste ano, eventualmente em conjunto
com mais Colégios, definir o perfil do profissional que apoiará na
Ordem o funcionamento do nosso Colégio. 

Conclusões da IV Reunião Ibérica SPPF-SEEP
“Pastagens - Fonte Natural de Energia”

T

eve lugar em Miranda do Douro e Zamora (Espanha), na primeira semana de
Maio, a IV Reunião Ibérica de Pastagens e
Forragens, promovida pela Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF) e pela
sua congénere espanhola, a Sociedade Espanhola para el Estúdio de los Pastos (SEEP).
O evento contou com elevada participação,
num total de 140 congressistas em representação de seis países: Espanha, França,
Reino Unido, Tunísia, Venezuela e Portugal.
Espanha marcou forte presença, através de
12 Comunidades Autónomas, 19 Universidades, seis centros do Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CISC), 11 Organismos de Investigação e duas empresas
ou particulares, bem como Portugal, que esteve representado por nove Universidades/
Escolas Superiores, quatro Organismos de
Investigação e seis empresas/particulares.
O elevado nível e conteúdo científicos deste
Encontro traduziu-se nas quatro Conferências proferidas por reputados especialistas
ibéricos, 80 Comunicações apresentadas ao
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longo das dez Sessões de trabalho, complementadas com quatro Visitas a explorações
pecuárias e a instalações fabris e cooperativas, geridas no âmbito da organização associativa do sector agro-alimentar. Fica assim
disponível bastante informação técnica e
científica e boas ferramentas de trabalho
sobre bioclimatologia, botânica e geobotânica (entre muitos outros temas), gerada
pelos trabalhos de investigadores e tecnologistas de equipas espanholas e portuguesas,
vocacionadas para o apoio à produção vegetal e animal nos dois países ibéricos.
Os sistemas de produção animal têm sido
apontados pelos efeitos negativos que causam
no Ambiente, nomeadamente pela emissão

de gases com efeito de estufa. Na verdade,
em moldes de exploração intensivos, os animais podem ser fonte de contaminação do
solo e da água mas, em regimes extensivos e
com base em adequadas misturas de espécies
de pastagens e forragens, fertilizam e dão vida
ao solo e aos ecossistemas, contribuindo muito
positivamente para a criação de riqueza e para
a produção de bens alimentares de elevada
qualidade e genuinidade. É, portanto, muito
positivo o balanço das externalidades resultantes da produção animal extensiva.
À margem desta IV Reunião Ibérica, que se
realiza geralmente de dez em dez anos, também decorreram eleições para a Direcção da
Sociedade Portuguesa de Pastagens e Forragens (SPPF), associação sócio-profissional
ligada há mais de 30 anos ao estudo e desenvolvimento do sector agro-pecuário nacional. Para o cargo de Vice-presidente, e
por um mandato de dois anos (2010-2012),
foi eleito o nosso colega Carlos Alberto Alarcão, Membro do Colégio de Engenharia
Agronómica da Região Centro. 
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14th Ramiran Conference em Setembro

A

14.ª edição da Ramiran Conference, organizada pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa,
irá realizar-se em Lisboa, de 13 a 15 de Setembro de 2010.
Estas conferências decorrem de dois em dois
anos como uma actividade da Research Network on Recycling of Agricultural and Industrial Residues in Agriculture, rede que

foi fundada em 1976 com o apoio da FAO
– Food and Agriculture Organization das Nações Unidas, e que reúne a comunidade científica, técnicos e agricultores para debater os
problemas relacionados com a gestão dos resíduos orgânicos de origem agrícola, industrial e urbana, a todos os níveis.
A conferência apresenta um fórum global
em que todos os envolvidos nas diversas áreas

de interesse se podem reunir com cientistas, investigadores, académicos e profissionais para discutir o “Tratamento e utilização
de resíduos orgânicos na agricultura: Desafios e oportunidades para uma gestão sustentável”. 
Mais detalhes em
www.ramiran2010.net

Obituário do Engenheiro Agrónomo Carvalho Cardoso
Maria da Conceição Jacob
Engenheira Agrónoma

F

aleceu, no passado dia 26 de Maio, o Engenheiro Agrónomo José Vicente de
Jesus de Carvalho Cardoso. Nascido em Portalegre, a 19 de Setembro de 1923, licenciou-se em Engenharia Agronómica no Instituto Superior de Agronomia (ISA/UTL),
em Lisboa, com 16 valores, a mais elevada
classificação do seu curso (1940-1945), pelo
que foi de imediato convidado a ingressar na
Estação Agronómica Nacional (EAN), onde
desenvolveu intensa actividade relacionada
com a execução das obras de Fomento Hidroagrícola.
Posteriormente, efectuou o PhD no Iowa
State University (EUA), sendo também Doutor em Engenharia Agronómica pela UTL.
O reconhecimento do seu valor, nos EUA,
traduziu-se pela distinção como Membro das
Sociedades Honoríficas Phi Kappa Phi, Sigma
Gama Delta e Sigma Xi.
Na EAN, na sequência de provas públicas,
foi empossado como Investigador-coordenador, vindo mais tarde, de 1979 a 1987, a ser
seu Director.
Considerado um dos melhores especialistas
de solos portugueses no domínio da Génese,
Classificação e Cartografia de Solos, entre
os inúmeros estudo que efectuou, destaque

para a facto de ter dirigido
durante cerca de 20 anos a
elaboração da Carta de Solos
de Portugal (escala 1:25000)
e de algumas Cartas interpretativas, tendo orientado
e sido o responsável pela
elaboração da Classificação
dos Solos de Portugal e dos
Manuais de Cartografia de
Solos e de Capacidade de
Uso do Solo. Pelo seu prestígio científico internacional, fez parte dos Comités que elaboraram a Carta Europeia dos Solos (escala
1:1.000.000) e a Carta dos Solos do Mundo
(escala 1:5.000.000). Publicou mais de 200
obras científicas.
Membro Sénior da Ordem dos Engenheiros
(OE), foi também Presidente da Sociedade
de Ciências Agrárias de Portugal, Membro do
Conselho Consultivo do LNEC e Professor
Catedrático Convidado da Universidade Internacional, onde criou o Centro de Estudos
de Desenvolvimento do Cooperativismo.
Por outro lado, a sua actividade ficou também ligada ao sector agrícola como empresário (Vermelha, Cadaval) e pelo seu trabalho associativo, tendo fundado uma das primeiras “Agriculturas de Grupo” do País e a
Adega Cooperativa da Vermelha e de várias Cooperativas Agrícolas nos sectores dos

vinhos, das frutas e do crédito.
Na área política, foi Membro da Câmara Corporativa
no Governo do Prof. Marcelo Caetano e pertenceu à
Comissão de Economia e Finanças. Depois de 1974, aderiu ao CDS, foi Deputado à
Assembleia da República,
tendo pertencido às Comissões Parlamentares de Agricultura e Pescas e
de Economia, Finanças e Plano. Foi Vice-presidente do Grupo Parlamentar do CDS durante várias legislaturas, Secretário de Estado
do Fomento Agrário no VIII Governo Constitucional, de 1981 a 1983, e desempenhou
os cargos de Vereador da Câmara Municipal
do Cadaval e o de Presidente da Assembleia
Municipal, ambos durante um mandato. Por
duas vezes, foi eleito Deputado para o Parlamento Europeu pelo CDS.
A 26 de Maio último partiu do nosso convívio uma personalidade ímpar da Engenharia Agronómica e das Ciências Agrárias, deixando às presentes e futuras gerações de Engenheiros um exemplo marcante do papel
de um Engenheiro na sociedade e de um
Grande Português que prestigiou a Engenharia Portuguesa e o seu País.
Bem-haja, Engenheiro Carvalho Cardoso! 
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Microplásticos nos oceanos: uma dupla ameaça à vida no mar

O

s microplásticos são partículas com tamanho inferior a 5mm que resultam de
partículas maiores por degradação foto-química e abrasão, mas também de resinas virgens introduzidas de forma involuntária no
ambiente durante os processos de produção.
Podemos encontrar estas partículas facilmente nas praias que frequentamos e, em
especial, após tempestades associadas a ventos que sopram na direcção da costa. Por
serem leves e terem elevada resistência, estas
partículas são persistentes e podem ser encontradas quer a flutuar à superfície, quer
em suspensão na coluna de água, quer depositadas nos fundos dos oceanos e estuários
em todo o mundo.
A crescente exigência de aumento da produção destes materiais à escala mundial, que
atingiu os 245 milhões de toneladas em 2008,
reforça a dimensão do problema. Na Europa,
apesar de se fazer hoje uma maior aposta na
valorização energética e na reciclagem mecânica e química destes materiais, a fracção
reciclada atinge apenas os 21,3 %.
Estamos, sem dúvida, perante um problema
global, que é ainda agravado pela capacidade
que estas partículas têm de adsorver e concentrar poluentes orgânicos persistentes
(POP) presentes no meio aquático.
Têm sido muitos os casos registados de mortalidade em tartarugas, em aves e em mamíferos em todo o mundo, por ingestão de
plásticos, e consequente obstrução do aparelho digestivo, sendo comum encontrar partículas de plástico nos conteúdos estomacais
de diversos peixes provenientes de zonas de
acumulação deste tipo de detritos. Estudos
recentes indicam que estas partículas, quando
são muito pequenas (~20µm) são ingeridas
por mexilhões e outros organismos, podendo
afectar órgãos vitais.
No entanto, apesar da percepção crescente
sobre a persistência e contaminação dos detritos de plástico e dos riscos que isso implica para o ambiente e o homem, pouco
ainda se fez para compreender e prever os
seus efeitos.
A equipa do IMAR - Instituto do Mar, da
FCT/UNL, desenvolve investigação na área
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do Mar e, no âmbito de um projecto recente,
está a monitorizar os tipos e quantidades de
microplásticos na costa portuguesa, o seu
grau de contaminação, bem como os potenciais efeitos nos organismos marinhos.
Amostras de microplásticos recolhidos em
2008 e 2009 revelaram que estes são compostos principalmente por polipropileno e polietileno, e que se encontram contaminados
por concentrações variáveis de POP, pertencentes ao grupo dos PCB (bifenis-policlorados), dos PAH (hidrocarbonetos aromáticos
policíclicos). Foi igualmente encontrado DDT,
cujo uso se encontra proibido desde os anos
60, o que atesta a sua conhecida persistência.
Estes grupos de compostos apresentam elevada toxicidade e podem estar na origem de
carcinomas e/ou mutações genéticas.

A ingestão de microplásticos constitui uma
ameaça de longo prazo para os organismos
marinhos, não só pela possível obstrução do
aparelho digestivo, mas também pela acumulação e efeitos tóxicos dos poluentes adsorvidos, que podem comprometer funções vitais
e, logo, a sobrevivência. Esta é também uma
ameaça potencial para o homem enquanto
consumidor final de produtos do mar. 

Informação adicional
	Barnes, D K A, Galgani, F.,Thompson, R. C. Barlaz, M.. 2009. Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments.
364(1526): 1985-98.
	Browne, M.A., Dissanayake, A., Galloway, T.S., Lowe, D.M., Thompson, R.C. 2008. Ingested Microscopic Plastic Translocates to the Circulatory System of the Mussel, Mytilus edulis (L.) Environ. Sci. Technol., 42 (13), 5026-5031.
	Derraik, J.G.B., 2002. The pollution of the marine environment by plastic debris: a review. Mar. Pollut. Bull. 44 (9), 842–852.
	Endo, S. et al., 2005. Concentration of polychlorinated biphenyls (PCBs) in beached resin pellets: Variability among individual particles
and regional differences. Marine Pollution Bulletin, 50(10), 1103-1114.
	Moore, C.J., 2008. Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing, long-term threat. Environmental Research, 108(2),
131-139.
	Plastics Europe 2009 . The Compelling Facts About Plastics 2009. An analysis of European plastics production, demand and recovery for
2008. Association of Plastic Manufacturers: Brussels, pp 1-24.

E

m Maio decorreram três iniciativas associadas à temática da
Construção Sustentável que, no seu conjunto, contaram com a
presença de mais de 200 participantes. Estes eventos, dois seminários e um workshop, foram organizados no âmbito da parceria entre
a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), a Agência para a Energia (ADENE) e a Iniciativa Construção Sustentável (ICS), em colaboração com a Ordem dos Engenheiros (OE).
Os eventos realizados inserem-se num programa de descentralização de acções de comunicação sobre Construção Sustentável e Certificação Energética e Qualidade do Ar Interior. Este programa, iniciado no ano transacto, tem por objectivo colocar à disposição dos
participantes informação relevante e actualizada sobre as temáticas
da sustentabilidade da construção e eficiência energética.
O primeiro Seminário teve lugar em Viseu, a 19 de Maio, no anfiteatro da Escola Superior de Tecnologia, representando a OE o Eng.
António Chumbo, na sua qualidade de Delegado Distrital. Neste
seminário foi apresentada pela primeira vez a página da Internet
onde se pode aceder às estatísticas actualizadas do Sistema de Certificação Energética, disponível em www.casacertificada.pt/documentacao. Nesta página, desenvolvida em parceria com a ADENE,
é possível obter os gráficos correspondentes ao número emitido de
Declarações de Conformidade Regulamentar (DCR), Certificados
Energético e da Qualidade do Ar Interior (CE) e CE após DCR,
expressos por ano, distrito e concelho do Continente e Ilhas e ainda
classe de certificação energética, dependendo do nível de pesquisa
realizado. Os dados são actualizados mensalmente e as figuras podem
ser exportadas num formato que permite a sua inclusão automática
em outras páginas electrónicas.
O segundo Seminário decorreu nas instalações da CCDR do Algarve, em Faro, no dia 31 de Maio, estando a OE representada pelo
Eng. José Campos Correia, Delegado Distrital de Faro.

Foto: Ken Nunes 2010

Construção Sustentável em rota pelo País

A 27 de Maio, no Auditório da Universidade de Aveiro, realizou-se
o workshop “Certificação Energética e Ambiental do Edificado”. A
Eng.ª Paula Mata esteve em representação da Delegação Distrital
de Aveiro da OE. Foi apresentado um balanço do primeiro ano de
Certificação Energética e dos melhores exemplos de edifícios certificados em termos de energia. Relativamente à certificação ambiental, foram analisados diversos edifícios considerados modelo, de
acordo com o sistema voluntário nacional LIDERA, e foi ainda apresentado o caso de um edifício com a Certificação LEED Grau Ouro.
O Rótulo Ecológico (ECOLABEL) aplicado a Edifícios e o Sistema
de Certificação Voluntária para a Eficiência Hídrica foram outros
dois sistemas examinados no decurso do workshop.
Estes três eventos, a par das acções realizadas em Março de 2010 –
dois seminários, em Vila Real e em Bragança, e um workshop em
Faro dedicado ao tema do desempenho energético dos edifícios em
fase de projecto e à simulação dinâmica como ferramenta de análise – integram-se na política de descentralização das acções de divulgação e de informação sobre Construção Sustentável que irá continuar até final do ano. 
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Desassoreamento da Lagoa de Óbidos prioritário

O

desassoreamento da Lagoa de Óbidos
mantém-se como uma das prioridades
do Ministério do Ambiente, apesar das medidas de austeridade tomadas pelo Governo,
garantiu recentemente a Ministra Dulce Pássaro. As intervenções, a cargo do INAG, com
o apoio técnico do LNEC, contam já com
orçamentação e inscrição nas prioridades do
Plano de Acção aprovado para o Litoral, a
desenvolver entre 2007 e 2013. A garantia

foi dada pela Ministra no seguimento de uma
visita que efectuou, na Foz do Arelho, à fase
final de uma dessas intervenções: a relocalização da aberta, numa zona mais a Sul, para
permitir a prática de uma época balnear mais
segura naquela localidade.
Perante uma comitiva que integrou autarcas
dos concelhos locais, representantes da Comissão de Acompanhamento da Lagoa e técnicos do INAG, a ministra reafirmou o com-

promisso de avançar com a dragagem de 500
mil metros cúbicos de areia da lagoa antes do
final do ano. Neste ecossistema será investido
um total de 18 milhões de euros. 
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Criada a Associação Luso-Brasileira para a Segurança Contra Incêndio

R

esultado da vontade de alguns especialistas portugueses
e brasileiros em Segurança Contra Incêndios de Edifícios (SCIE) em criarem uma plataforma para o desenvolvimento da área em ambos os países, foi recentemente criada
a Associação Luso-Brasileira para a Segurança Contra Incêndio (ALBRASCI). Espera-se que indivíduos, empresas e instituições encontrem nesta Associação uma entidade que os
auxilie em todas as vertentes da SCIE e os una em torno de
um mesmo objectivo que é o desenvolvimento da área em
Portugal e no Brasil.
Os primeiros corpos gerentes da associação são constituídos
pelas seguintes pessoas:
	Direcção: Presidente - João Paulo Correia Rodrigues (Universidade de Coimbra, Portugal); Vice-presidente - Valdir
Pignatta e Silva (Universidade de São Paulo, Brasil); Vogais
- Edna Moura Pinto (Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, Natal, Brasil); Maria Filomena de Jesus Ferreira
(Câmara Municipal de Lisboa, Portugal); Fabio Domingos
Pannoni (Gerdau Aço Minas, São Paulo, Brasil).
	Assembleia Geral: Presidente da Mesa - Luis Alberto Proença Simões da Silva (Universidade de Coimbra, Portugal); Secretária da Mesa - Rosaria Ono (Universidade de
São Paulo, Brasil).
	Conselho Fiscal: Presidente - Poliana Dias de Moraes (Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil); Vice-presidente - Paulo Vila Real (Universidade de Aveiro, Portugal); Vogal - Luiz Carlos Filho (Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Brasil). 
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OE com competência para habilitar projectistas e instaladores ITED/ITUR

N

a sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 258/2009, de
25 de Novembro, e conforme detalhado na
Circular n.º 73/4/SC de 25 de Março de
2010, emitida pelo Conselho Nacional do
Colégio de Engenharia Electrotécnica, foi
atribuída à Ordem dos Engenheiros (OE)
competência para habilitar como projectistas e instaladores ITED e ITUR todos os
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membros aos quais seja reconhecida competência técnica para exercer actividade profissional nestas áreas.
Como esta competência implica, além da
formação de base, experiência profissional
e a frequência de acções de formação específicas para Engenheiros e Engenheiros Técnicos (Habilitante ou de Actualização, consoante esteja a iniciar a actividade ou já se
encontre a exercê-la com registo na ANA-

COM), está em curso, em colaboração com
a ANACOM e a ANET, o processo de selecção e certificação das empresas que irão
ministrar estas acções de formação.
Assim que estejam disponíveis os calendários
e as condições das primeiras acções, será feita
divulgação pelos meios habituais – e-mail e
portal da OE. Para o efeito, relembra-se a importância de os membros da Ordem terem
os seus endereços de e-mail actualizados. 

ENGENHARIA

GEOGRÁFICA

Ana Maria Fonseca

anafonseca@lnec.pt

Apontamento Histórico
Ao Engenheiro Geógrafo
nica. Estes engenheiros, sob a sua direcção,
foram responsáveis pela primeira cobertura
cartográfica de Portugal apoiada em infraestruturas geodésicas: a “Carta Chorográfica
de Portugal” à escala 1:100.000.

João Casaca
Eng. Geógrafo, Investigador-coordenador do LNEC

P

areceu-me apropriado dedicar o primeiro
desta segunda série de apontamentos
históricos ao engenheiro geógrafo. Para tal,
juntei algumas notas soltas, a precisar de melhor investigação, e procurei esboçar uma linhagem do actual engenheiro geógrafo português.
A denominação de engenheiro geógrafo começou a ser utilizada em França, no séc.
XVII, no reinado de Luís XIV, para designar
os engenheiros militares especializados na
elaboração de cartas topográficas. No terceiro quartel do séc. XVIII, chegou a ser
criado, no Exército, um “Corpo de Engenheiros Geógrafos”, sob a direcção de JeanBaptiste Berthier, que foi extinto, pela Assembleia Constituinte, em 1791.
Em Portugal, o título de engenheiro geógrafo
foi importado de França e veio substituir o
título centenário de cosmógrafo. Entre a ilustre sucessão de cosmógrafos que ocuparam
o cargo de Cosmógrafo-mór do Reyno, salientam-se: Pedro Nunes (1502-1572), o
primeiro Cosmógrafo-mór, nomeado em
1547; João Batista Lavanha (1550-1624),
nomeado Cosmógrafo-mór em 1594 (talvez
o primeiro engenheiro-mór); Luiz Serrão Pimentel (1613-1679), nomeado Cosmógrafomór em 1644 e nomeado engenheiro-mór
em 1674, e Francisco António de Ciera
(1763-1814), o último Cosmógrafo-mór.
Em 1799, o cargo de Cosmógrafo-mór foi
incorporado na Academia Real de Marinha,
fundada nesse ano, onde Ciera se tornou o
responsável pela docência da disciplina de
Matemática.
Em 1837, o Governo do Visconde (futuro
Marquês) de Sá da Bandeira transformou a
Academia Real da Marinha na Escola Politécnica de Lisboa, que colocou sob a tutela

conjunta do Ministério da Marinha e do Ultramar e do Ministério da Guerra. A Escola
Politécnica, que ocupou as instalações do
Real Colégio dos Nobres, cujos alunos tinham sido transferidos para o Real Colégio
Militar, ministrava cursos de engenharia (militar e civil), construção naval, artilharia, etc.,
e atribuía os títulos de engenheiro geógrafo
e engenheiro hidrógrafo a oficiais, respectivamente, do Exército e da Marinha habilitados com as cadeiras de Astronomia e Geodesia. São estes engenheiros geógrafos e hidrógrafos da Escola Politécnica que virão a
integrar o quadro da Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos do Ministério das Obras
Públicas, Comércio e Indústria, criado, por
decreto de D. Maria II, em 1852.
Filipe Folque (1800-1874), admitido, ainda
em 1836, como docente na Academia Real
da Marinha, passou para a Escola Politécnica,
como lente de Astronomia e Geodesia. Folque, que começou a carreira militar como
oficial da Armada, foi posteriormente transferido para o Real Corpo de Engenheiros,
onde acabou por atingir o posto de general
de divisão. Em 1852, assumiu a DirecçãoGeral dos Trabalhos Geodésicos, cujo quadro preencheu com engenheiros geógrafos e
hidrógrafos portugueses da Escola Politéc-

Os trabalhos da “Triangulação Geral do Reino”
tinham sido iniciados em 1790, por uma Comissão Geodésica criada pelo Governo de
D. Maria I, liderada por Francisco de Ciera,
coadjuvado por dois oficiais do Real Corpo
de Engenheiros: Carlos Frederico Bernardo
de Caula (1766-1835) e Pedro Folque
(1757-1848). Do mesmo modo que a Comissão Geodésica pode ser considerada a
“semente” da futura Direcção-Geral dos Trabalhos Geodésicos, Filipe Folque pode ser
considerado como o ilustre sucessor do último Cosmógrafo-mór.
Em 1911, a Escola Politécnica foi “transformada” na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, embora somente em 1921
aí tenha sido criada a actual licenciatura em
engenharia geográfica (não chegou a ser criada
uma licenciatura em engenharia hidrográfica). Curiosamente, numa conferência realizada na Sociedade de Geografia de Lisboa,
em 18 de Março de 1920, sobre “O Levantamento das Nossas Cartas Coloniais”, o Almirante Gago Coutinho preconizava: “Para
levantar as cartas das nossas colónias com
uma precisão e uma rapidez compatíveis com
a sua extensão e os recursos de Portugal, é
preciso: [...] 3.ª. Criar, tanto pela preparação física e de sport, como com habilitações
técnicas especiais, o curso de engenheiro geógrafo provavelmente no, tão praticamente
orientado, Instituto Superior Técnico, [..].”
Na realidade, foram as Faculdades de Ciências das Universidades de Coimbra, de Lisboa e do Porto que vieram a formar os engenheiros geógrafos que, durante o séc. XX,
integrados nas Missões Geográficas e também em algumas empresas privadas, levaram a cabo a cobertura cartográfica das ex-colónias portuguesas. 
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Ana Maria Fonseca

anafonseca@lnec.pt

Boas práticas geodésicas na Mota-Engil

O

Núcleo de Topografia e Topometria da Mota-Engil Engenharia
deu um passo importante no seu crescimento, vendo-se envolvido num projecto inovador e de dimensão apreciável. Trata-se de
uma fase de testes de monitorização da Ponte Vasco da Gama, usando
tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System), o nome actual do sistema de posicionamento global que integra o GPS, o GLONASS e o emergente GALILLEO. Para garantir um sistema fiável
e robusto, foi necessária a montagem de seis antenas Choke-Ring
solidárias com a Ponte Principal (quatro colocadas no topo das torres e duas colocadas a meio vão do tabuleiro). Foram também instaladas duas antenas de referência em edifícios na proximidade do
local, sendo que todas se encontram ligadas a receptores de tripla
constelação (capazes de receber sinais dos três sistemas constituintes do GNSS). A implementação de soluções de monitorização em
tempo real constitui um passo importante no estudo de deformações e comportamentos de estruturas, evitando-se o corte ao tráfego, a deslocação aos locais e a intervenção humana em maior parte
do trabalho. No caso específico da Ponte Vasco da Gama, através
de um sistema em tempo real, é possível garantir uma constante segurança aos utentes da mesma, sendo possível em tempo real detectar possíveis deformações graves na estrutura, procedendo-se logo
às intervenções devidas.

Por outro lado, e em conjunto com a Ascendi, Viaponte e Estereofoto,
este Núcleo adoptou a utilização do Sistema de Referência ETRS89/
PT-TM06 na Subconcessão do Douro Interior. Esta adopção passou
pela criação de uma rede de suporte topográfico (em colaboração com
a Topcon) no apoio à topografia e guide machine, com estações GNSS
espalhadas um pouco por toda a sua área de actuação. De forma a
poder gerir toda a infra-estrutura rodoviária pela qual são responsáveis,
a Ascendi desenvolveu, em parceria com a Intergraph, um Sistema de
Informação Georreferenciada único que englobasse todo “o ciclo de
vida” de uma auto-estrada, desde a sua fase de projecto, passando pela
fase de construção e culminando com a fase de exploração. O SIGASCENDI é constituído por um FrontOffice Web de consulta de
mapas baseado em tecnologia GeoMedia WebMap e um BackOffice
Web de carregamento de dados. Desta forma, a Ascendi consegue gerir
e consultar os dados gráficos e alfanuméricos das suas seis concessões
de auto-estradas que totalizam 850 quilómetros, de uma forma fácil
e ao mesmo tempo de acesso controlado. A interface está organizada
por módulos que focam as diferentes fases do ciclo de vida das autoestradas. Os sistemas de informação geográfica são, hoje em dia, instrumentos fundamentais de apoio às actividades de Engenharia, constituindo-se como uma ferramenta indispensável nas fases de planeamento, execução e gestão de infra-estruturas. 

Monitorização das cinzas do vulcão Irlandês

M

ais de 50 especialistas em aquisição e
modelação de dados in-situ e por detecção remota da superfície terrestre e da
atmosfera reuniram-se a 28 de Maio, num
workshop promovido pela ESA e pala EUMETSAT, para debater a experiência de monitorização das cinzas expelidas pelo vulcão
Eyjafjallajoekull, tendo em conta a grande
quantidade de informação recolhida.
Algumas conclusões foram:
i)	Os dados recolhidos por satélite são muito
importantes para monitorizar erupções
vulcânicas dado que estas podem ocorrer em qualquer zona vulcânica da superfície terrestre, em qualquer altura, e
portanto é necessário um sistema de monitorização que possa cobrir o planeta inteiro a qualquer momento. Uma das in-

Imagem: 2010 EUMETSAT

formações críticas tem a ver com os perfis verticais que o LIDAR espacial pode
fornecer; para tal, a ESA vai lançar, num
futuro próximo, missões científicas de
LIDAR designadas ADM-Aeolus e EarthCARE.
ii)	A informação obtida por instrumentos
de infravermelhos espaciais também é
muito importante, porque estes permitem uma monitorização diurna e noc-

turna e os comprimentos de onda em
que funcionam (8 a 12 mícron) são os
adequados para as dimensões micrométricas das partículas de cinzas que causam problemas à navegação aérea; a futura terceira geração de satélites da EUMETSAT vai disponibilizar informação
nestes comprimentos de onda.
iii) Foi enfatizada a boa consistência encontrada nas observações in-situ, aero-transportada e de satélite, mostrando a necessidade da integração destes tipos de dados
para obter uma modelação robusta.
As recomendações emanadas deste workshop
serão alvo de uma publicação conjunta da ESA
e da EUMETSAT e disponibilizadas on-line.
Mais informações em
www.esa.int/esaEO/SEMIR25NL9G_index_0.html

Tendências na Educação e Treino de Geómetras

A

Comissão 2 da Federação Internacional de Geómetras (Educação Profissional) e a Universidade de Londres Este organizam, de 26 a 28 de Agosto de 2010, em Londres, um
workshop sobre as “Tendências na Educação e Treino de Geómetras”. 
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Mais informações disponíveis em
www.uel.ac.uk/fig
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Paula Castanheira Dinis

paula.dinis@dgge.pt

AP3E distingue Eng.ª Ana Filipa Franco Louro

A

Associação Portuguesa de Estudos e Engenharia de Explosivos
(AP3E) é uma associação técnico-científica, sem fins lucrativos
e de utilidade pública, constituída em 27 de Março de 1992, que
tem entre os seus associados entidades colectivas (públicas e privadas) e pessoas singulares (profissionais e estudantes), relacionadas
com o fabrico, transporte e emprego de produtos explosivos, com
a investigação e desenvolvimento, o ensino, o controlo de qualidade
e a prevenção e segurança dos produtos explosivos. Neste contexto,
a AP3E atribui, de dois em dois anos, um prémio ao melhor trabalho realizado na área científica a que se dedica, a que este ano (2010)

concorreram sete trabalhos.
O júri foi constituído por um especialista da Indústria (neste caso
da Lafarge – à data do convite era Presidente do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas da OE) e por três Professores Universitários (FCT-UC, FCT-UNL e Universidade de Évora), que seleccionou o vencedor, de acordo com a criatividade, originalidade, rigor
e impacto do trabalho, mas também pela sua aplicação prática.
À tese de mestrado da Eng.ª Ana Franco Louro (Instituto Superior
Técnico), intitulada “Novas formulações para leis de propagação de
vibrações, em maciços rochosos, baseadas nas propriedades termodinâmicas dos explosivos”, foi atribuído o 1.º Prémio, no valor de
750 euros, em cerimónia pública que teve lugar no LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Lisboa, no dia 23 de Abril
de 2010.
Foram ainda atribuídas menções honrosas a Hugo Miguel Mendes
Santos (FCT-UC), a Luís Carlos Correia Ramos (ISEP) e a Luís Filipe Santos Fonseca (ISEP), que se materializaram num diploma e
num livro sobre Engenharia de Explosivos. 

Resumo do trabalho vencedor do Prémio “Engenharia de Explosivos 2010”
Com este trabalho “pretendeu-se fazer a caracterização dinâmica de maciços rochosos, sob a acção de detonações, recorrendo às habituais correlações estatísticas, de regressão
linear múltipla, mas considerando a variável carga explosiva como uma combinação das duas cargas presentes nos furos, de tal forma que a mesma possa ser ponderada com
recurso a diversos parâmetros termodinâmicos dos explosivos usados. De facto, verifica-se que a carga explosiva (só por si) é uma variável demasiadamente genérica para caracterizar de forma adequada a propagação de vibrações nos terrenos, devido à enorme variabilidade disponível, hoje em dia, de cargas explosivas de fundo e de coluna. Os ponderadores testados são a pressão de detonação, a potência relativa, a energia de detonação e a energia total. Os ponderadores são sempre usados de forma relativa, ou seja, dividindo sempre o valor da propriedade termodinâmica em apreço, pelo valor que assume na situação mais desfavorável (mais baixo). Assim, pretende-se comparar a situação tradicional, em que se consideram as três variáveis habituais (velocidade de vibração de pico da partícula, carga máxima detonada por retardo e distância entre os pontos de solicitação e monitorização), com outros dois cenários distintos: um em que se consideram igualmente três variáveis, mas em que a variável carga explosiva/retardo dá lugar à variável
energia, que é o produto da carga explosiva do furo pelo ponderador testado. O segundo cenário diferencia-se pela utilização de quatro variáveis, pois recorre-se à utilização da
carga explosiva e do ponderador, sendo que este é separado da carga, situação que nos permitirá inferir acerca do peso deste último relativamente à carga explosiva indiferenciada,
uma vez que os dois têm expoentes independentes. Com base nesta metodologia, o objectivo é determinar qual o melhor ponderador para a carga explosiva. Da comparação dos
dois cenários, tecer-se-ão conclusões baseadas na melhor correlação. A metodologia utilizada é baseada em dados obtidos no campo, que serão analisados com recurso a uma
ferramenta informática de regressão linear múltipla, o MLINREG.”

Resultados eleitorais para o triénio 2010-2013

Valdemar António B. Oliveira

valdemar.oliveira@mail.telepac.pt

Vogal

Pedro Miguel Freire Guedes

pedro.guedes@iestradas.pt

Coordenador

Virgílio Manuel de Albuquerque Rebelo

virgilio.a.rebelo@sapo.pt

Vogal

Maria Teresa da Cruz Carvalho

teresa.carvalho@ist.utl.pt

Vogal

Pedro Miguel N. Mata da Silva Lopes

plopes@tecnsol-fge.pt

Conselho Regional Sul

A

26 Fevereiro de 2010 iniciou-se um novo ciclo na vida da Ordem
do Engenheiros, com a eleição dos seus órgãos sociais. No passado dia 31 de Março, tomaram posse para o Colégio de Engenharia Geológica e de Minas os seguintes membros:
Conselho Nacional do Colégio
Presidente

Carlos Augusto Amaro Caxaria

carlos.caxaria@gmail.com

Vogal

Paulo do Carmo Sá Caetano

pcsc@fct.unl.pt

Vogal

Paula Teresa de S. Castanheira Dinis

paula.dinis@dgge.pt

Conselho Regional Norte
Coordenador

Nuno Bravo Faria Cruz

nbdfcruz@gmail.com

Vogal

Joaquim Eduardo Sousa Gois

igois@fe.up.pt

Vogal

Carin Cristina Almeida Mateus

carin_mateus@hotmail.com

Conselho Regional Centro
Coordenador

Vogal

Álvaro José Ribeiro Saraiva
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alvaro.saraiva@drce.min-economia.pt

Conselho de Admissão e Qualificação
Júlio Ferreira e Silva

Julio.Ferreira-Silva@pt.lafarge.com

Nuno Grossman

grossmann@lnec.pt

Ainda no âmbito da especialidade de Engenharia Geológica e de
Minas, e para além dos membros acima referidos, foram também
eleitos para a Assembleia de Representantes:
Região Norte

Joaquim Ferreira Guedes

Outras especialidades

Região Centro

Manuel João Senos Matias

Eng. Geológica e de Minas

Região Sul

Duarte Proença de Almeida Toscano

Outras especialidades

Em breve divulgaremos as actividades previstas pelo Colégio para
este ano. 

O Passado e a sua História

O

fortalecimento e enquadramento dos
profissionais de qualquer sector, em
tempos de mudança como aqueles que vivemos, faz-se em grande medida pelo seu
enquadramento histórico referenciador dos
trajectos e atitudes assumidos na sua própria
evolução: unir o Passado com o Presente
como forma de alcançar o Futuro.
Neste contexto, pretende o Colégio de Engenharia Geológica e de Minas (através do
Conselho Regional do Colégio, Região Norte)
lançar um programa de recolha de imagens
denominado “O Passado e a sua História”,
que promovam a história do contributo dos
profissionais da Engenharia Geológica e de

Minas na valorização e destaque da Engenharia Portuguesa no mundo e, simultaneamente, garantir a actualização desses documentos para formatos actualizados que permitam a sua utilização nos meios associados
à era da comunicação em que todos vivemos. Da base de dados resultante desta recolha, dependendo obviamente da adesão
respectiva, pretende-se a produção (ao longo
do presente mandato) de documentos audiovisuais (diaporamas e filmes) e de exposições em itinerância nas delegações da Ordem
dos Engenheiros e outras instituições que
venham a ser consideradas de interesse para
a promoção do nosso Colégio (por exemplo,

instituições de ensino secundário e superior).
Solicita-se, assim, a todos os membros do
Colégio que disponham deste tipo de documentos e tenham interesse na sua partilha,
o seu envio para o Coordenador do Colégio
na Região Norte, Eng. Nuno Cruz, através
do endereço electrónico minas@oern.pt.
Os documentos deverão ser enviados em
formato digital, acompanhados (em ficheiro
word) da seguinte informação: local onde
foi obtida a imagem, pequeno comentário
(ou história) que enquadre esse momento,
identificação do remetente (com e-mail) e
identificação do autor da imagem (caso não
seja o remetente). 

ENGENHARIA

INFORMÁTICA

Vítor Manuel Duarte dos Santos

vitors@netcabo.pt

CAPSI e CENTERIS 2010 em preparação

A

CAPSI 2010 – 10.ª Conferência da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação,
decorrerá entre os dias 20 e 22 de Outubro de
2010, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão
do Instituto Politécnico de Viana do Castelo,
numa organização conjunta com a Universidade
do Minho.
A Conferência decorrerá em associação com a
CENTERIS 2010 – Conference on ENTERprise
Information Systems, através da partilha de algumas sessões com oradores convidados e de eventos sociais. Na CAPSI, além da promoção e intercâmbio de experiências e conhecimento nos vários domínios da área dos Sistemas de
Informação, objecto das edições anteriores, é promovido um con-

junto de competições com o objectivo de envolver os alunos dos cursos de Engenharia e de Sistemas de Informação na resolução de problemas
concretos deste domínio.
No final é esperado ter-se contribuído para a reflexão sobre o papel dos Sistemas de Informação
nas Organizações e na Sociedade em geral, pelo
que desde já se lança o desafio de submissão de
trabalhos académicos e profissionais, fundamentais para a prossecução dos objectivos da Conferência. 
Mais informações disponíveis em
http://capsi2010.estg.ipvc.pt
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N

o passado dia 22 de Abril, a Direcção
do Colégio Nacional e os representantes do Colégio no CAQ reuniram-se na Sede
da Região Centro, tendo resultado as seguintes propostas de iniciativa do Colégio Nacional para 2010, em colaboração com os
Coordenadores Regionais Norte e Sul e com
o apoio do CAQ:
1.	Estabelecer um sistema de informação
aos membros do Colégio por e-mail; nos
casos em que não exista/não esteja disponível endereço electrónico, a informação seguirá por via postal. Também será
usado o Portal da Ordem, onde as informações sobre o Colégio podem ser devidamente divulgadas, bem como a newsletter mensal da OE.
2.	Colaborar na organização do próximo Congresso da Ordem dos Engenheiros 2010,
em Aveiro, nos dias 4 e 5 de Novembro.
3.	Organizar a 2.ª Jornada de Reciclagem e
Re-utilização de Resíduos, em colaboração com o Colégio de Engenharia do Ambiente (data prevista para Outubro).
4.	Organizar o X Encontro Nacional do Colégio, a decorrer no Dia Mundial dos Materiais, e que este ano se realizará a 3 de
Novembro, na FEUP, em colaboração

Maria Manuela Oliveira

manuela.oliveira@ineti.pt

Iniciativas do Colégio
com a SPM – Sociedade Portuguesa de
Materiais, como habitualmente.
5.	Organizar o 3.º ENEM – Encontro Nacional dos Estudantes de Materiais, no Instituto Superior Técnico, de 18 a 21 de
Novembro, em colaboração com a SPM.
Em 2011, aproveitando a realização do Congresso da SPM – “MATERIAIS 2011” (Guimarães, 17 a 20 de Abril) –, onde certamente
se concentrará um número elevado de profissionais de Engenharia de Materiais e de outras especialidades, poderá vir a ser instituído
um Prémio da Ordem dos Engenheiros – Colégio de Materiais. No quadro deste Congresso
está já a ser considerada a realização de um
Encontro do Colégio na temática Materiais
nos desafios da Energia e do Ambiente.
Outros aspectos relevantes na acção do Colégio de Materiais:
A.	Contribuir para o reconhecimento do Engenheiro de Materiais e do seu papel na
sociedade através da prática de engenharia, investigação e desenvolvimento, ensino e educação, e em aspectos regulamentares, legais e governamentais;

B.	Definir os Actos de Engenharia específicos do Engenheiro de Materiais;
C.	Promover/proporcionar formação para a
prática de Engenharia de Materiais, facultando, entre outros, seminários e cursos com ênfase em temáticas inovadoras
e emergentes;
D.	Reforçar o Colégio, integrando engenheiros e licenciados em engenharia que em
diferentes indústrias/serviços combinam
ou modificam materiais de diferentes tipos
e por modos diversos, para melhorar o desempenho, a durabilidade e custo de
processo(s) e produto(s) – baseados em
borrachas, cerâmicos, compósitos, metais,
minerais com aplicações industriais, plásticos, polímeros, têxteis e vidros;
E.	Facilitar/reforçar a ligação da Engenharia
de Materiais com outros domínios emergentes. 

Esta informação foi enviada a todos os
membros do Colégio, pedindo comentários
e sugestões para
manuela.oliveira@lneg.pt

VII Jornadas de Engenharia de Materiais no IST

R

ealizaram-se, no passado dia 14 de Maio,
as VII Jornadas de Engenharia de Materiais do Instituto Superior Técnico (IST),
organizadas, como habitualmente, pelo Departamento de Engenharia de Materiais
(DEMat/IST). Este ano, a organização foi
da responsabilidade do Prof. Augusto Moita
de Deus. O Colégio esteve representado pela
Eng.ª Manuela Oliveira, vogal do Colégio
Nacional, e pela Eng.ª Patrícia Almeida Carvalho, Coordenadora Regional Sul e docente
do DEMat.
“Materiais e Nanotecnologias: presente e futuro” foi o tema destas jornadas, cuja sessão
inaugural foi preenchida com duas palestras
convidadas: “The International Iberian Nanotechnology Laboratory : Creating Value at
Nanoscale”, pelo Prof. José Rivas Rey, Director do Instituto Ibérico de Nanotecnologias
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A assistência às Jornadas no anfiteatro do Complexo Interdisciplinar do IST

(INL); e “Do DEMat aos Dias de Hoje: Percurso de um Ex-Aluno”, pelo Doutor Sérgio
Graça, do Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology (EMPA).
Durante o resto da manhã decorreu um debate sobre “Materiais e Nanotecnologias no
IST: Presente e Futuro”, com apresentações
do Prof. João Pedro Conde (DEQB/IST e
INESC-MN), Prof. Manuel Freitas (DEM/
IST) e Prof. Rui Vilar (Presidente do DEMat/
IST).
A primeira parte da sessão da tarde foi dedicada ao tema “Engenharia de Materiais e
Nanotecnologias. Investigação, Inovação e
Empreendedorismo”. O Doutor Nuno Reis
(empresa Biosurfit) fez uma apresentação
com o título “Engenharia de materiais: biosensores e microfluidica”, seguindo-se o Prof.
Luís Melo, da Fundação para a Ciência e
Tecnologia, que referiu a actividade e projectos em curso no País na área dos nanomateriais e nanotecnologias.

A assistência às Jornadas no anfiteatro do Complexo Interdisciplinar do IST

Finalmente, para encerrar as Jornadas, debateu-se “O Ensino das Nanotecnologias e
da Engenharia de Materiais no IST”. O Prof.
António Cruz Serra (Presidente do IST)
apresentou “A Plataforma de Nanotecnologias e Engenharia de Materiais”, seguindo-se
uma “Análise do corpo discente de Engenha-

ria de Materiais”, pela Prof.ª Fernanda Margarido, Coordenadora da Licenciatura em
Engenharia de Materiais e do Mestrado em
Engenharia de Materiais do IST. A introdução ao debate foi feita pelo Prof. Rogério
Colaço, Vogal de Assuntos Académicos do
Conselho de Gestão do IST. 

Dia Mundial dos Materiais 2010

O

Colégio Nacional de Engenharia de Materiais, com o apoio do
Conselho Directivo da Região Sul, vai realizar mais uma vez,
em colaboração com a SPM – Sociedade Portuguesa de Materiais
(SPM), a comemoração do Dia Mundial dos Materiais.
Este ano, a comemoração decorre no dia 3 de Novembro, no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da FEUP –
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, sendo a Comissão Organizadora presidida pelo Professor Manuel Vieira.
Como habitual, é organizado um concurso, com atribuição do Prémio Ordem dos Engenheiros e do Prémio SPM, visando distinguir

os melhores trabalhos nas diferentes vertentes da Ciência e Tecnologia de Materiais, apresentados por estudantes finalistas do 2.º
ciclo de cursos das áreas de Ciências e Engenharia, incluindo os Institutos Politécnicos, referentes aos anos lectivos 2008-2009 e
2009-2010.
Mais esclarecimentos e informações podem ser obtidos através do
e-mail manuela.oliveira@ineti.pt, no site www.spmateriais.pt e,
ainda, no portal da Ordem dos Engenheiros, em www.ordemengenheiros.pt, onde estão disponíveis os Regulamentos dos Prémios e
a Ficha de Candidatura. 

ENGENHARIA

MECÂNICA

Adélio Gaspar

adelio.gaspar@dem.uc.pt

Especialização em “Energia para a Sustentabilidade”

E

m articulação com a área de Sistemas Sustentáveis de Energia
(SSE) do Programa MIT Portugal (que envolve também IST,
ISEG, FCUL e FEUP), a Universidade de Coimbra oferece, através da iniciativa “Energy for Sustainability EfS”, um programa de
formação avançada dirigido a engenheiros, arquitectos, economistas, gestores e outros profissionais com interesse na área, que inclui:
Curso de Especialização em Energia para a Sustentabilidade (2 Se-

mestres), Mestrado (2.º Ciclo) em Energia para a Sustentabilidade
(3 Semestres) e Doutoramento (3.º Ciclo) em Sistemas Sustentáveis de Energia.
As candidaturas decorrem até 26 de Julho. 
Para mais informações consultar
www.uc.pt/efs/about/specialization
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NAVAL

Tiago Alexandre Rosado Santos

tiago.santos@rinave.org

“Inovação e a Competitividade da Indústria Naval” em discussão

O

II Encontro Transnacional de Demonstração Tecnológica da Indústria Auxiliar do Naval realizou-se no dia 28 de Maio e foi
dedicado ao tema “Desenvolver a Inovação e a Competitividade da
Indústria Naval”.
O Encontro inseriu-se no conjunto de actividades a desenvolver no
âmbito do Projecto Aux-Navália, que tem como parceiros entidades do Reino Unido, Espanha e Portugal.

	Rede de empresários conselheiros para o aumento de competitividade (convidam-se empresas interessadas em serem acompanhadas a inscreverem-se na ficha produzida pelo nosso parceiro
português do projecto – BIC Minho, que é responsável por esta
actividade);
	Fórum Atlântico para a Inovação a realizar em Dezembro, mecanismo de intercâmbio permanente entre empresas, administra-

Estes Encontros destinam-se a divulgar os conhecimentos e competências dos centros tecnológicos e dos grupos de investigação de cada
um dos países integrantes do Projecto, a descrever os principais serviços e projectos I+D+i que realizaram nos últimos anos, especialmente os focalizados na indústria auxiliar do naval, e decorrentemente a estimular a adopção de uma generalizada cultura de inovação e competitividade junto das empresas, procurando o fomento
de parcerias.
A criação de redes de cooperação empresarial e de parcerias entre
centros de investigação, universidades e empresas, independentemente da área de actividade em que se aplique e, por conseguinte,
também na indústria naval e na indústria auxiliar do naval, é fundamental para a modernização e fortalecimento competitivo das empresas.
Serão realizadas ainda este ano as seguintes acções:
	Curso de formação (32 horas) de peritos em promoção e dinamização de I+D+i;
64 INGENIUM MAIO / JUNHO 2010

ções, Universidades e centros tecnológicos;
	Agrupamento transnacional para a inovação, com personalidade
política própria, a perdurar para além do projecto;
	Sessão de encerramento do projecto, em que será feito o balanço
do mesmo, cabendo novamente à AIN a sua organização.
A forma como decorreu o Encontro, com destaque para a qualidade
técnica das comunicações, o interesse suscitado pelas mesmas, a diversidade e número de assistentes, culminando com a presença e
discurso proferido pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional e
dos Assuntos do Mar – Dr. Marcos Perestrello – permitiram que os
objectivos e responsabilidades, que como entidade organizadora cabiam à AIN, fossem claramente superados. 
Informações complementares sobre o projecto Aux-Navalia
podem ser obtidas em
www.ain.pt

Baptismo dos novos ferries da Transtejo

F

oi realizada no dia 24 de Maio a cerimónia pública de baptismo dos novos ferries da Transtejo, o “Lisbonense” e o “Almadense”, evento que contou com a presença
do Secretário de Estado dos Transportes.
Numa estratégia de médio e longo prazo, de
substituição da frota, a Transtejo encomendou estes dois ferries a um estaleiro de construção e reparação naval português, a Navalria, facto que muito se saúda, o qual tem
vindo a executar a construção dos navios segundo projecto também integralmente português, do gabinete One Ocean. Deste modo,
tem sido possível uma elevada incorporação
nacional nas novas construções e o desenvolvimento da capacidade da engenharia
naval portuguesa.
Características Principais dos Navios
Comprimento fora a fora

47,50 m

Boca

16.00 m

Pontal ao convés principal

3.65 m

Calado de escantilhões

2.20 m

Número de passageiros

360

Número de viaturas

29

Tripulação

3

Motores propulsores

2 x 634 kW

Grupos electrogéneos

2 x 86 kVA

Os novos ferries, que possuem capacidade
para 360 passageiros sentados e 29 veículos,
representam um investimento de 14 milhões
de euros e permitirão optimizar a frota da
Transtejo, melhorando a qualidade, conforto
e rapidez do transporte fluvial no Tejo. Uma
nova realidade que terá um impacto positivo
na gestão dos horários comerciais, nos níveis
de oferta e permitirá ajustamentos da gestão de frota.
Os ferries são do tipo catamaran, construídos
em aço, com um comprimento fora a fora de
47,5 metros e 16 metros de boca, possuindo
dois motores diesel de 850 HP cada um, o
que lhes permite assegurar uma velocidade
de serviço de 11 nós, com um consumo reduzido de combustível. Foram respeitados
os requisitos da directiva europeia de navios
de passageiros, aplicáveis a navios
novos da classe D.
As embarcações
apresentam teores de emissões de CO2
inferiores aos
limites legais, reduzindo, desta forma, a sua pe-

gada ecológica e respondendo à necessidade
de os operadores de transportes basearem
toda a sua actividade em torno do conceito
de mobilidade sustentável. As duas embarcações estão também equipadas com a mais
avançada tecnologia a pensar nos passageiros
com mobilidade reduzida.
As novas embarcações contam com um sistema de visão nocturna que lhes permite operar em condições de visibilidade reduzida, incluindo nevoeiro. Para além disso, o parque
para viaturas é amplo e sem quaisquer obstruções, o que facilita a manobra dos condutores. Para possibilitar a operação em rotas alternativas, estes catamarans adaptam-se facilmente a diferentes alturas dos pontões de
acostagem, através de um sistema de tanques
de compensação e de rampas duplamente
articuladas, conferindo grande flexibilidade à operação.
Estes navios irão proporcionar condições à Transtejo
para retomar o transporte de passageiros na ligação
Cacilhas-Terreiro
do Paço. 

IMO desenvolve novas regras estruturais para a construção naval

O

Comité de Segurança Marítima (MSC) da Organização Marítima Internacional (IMO), reunido em Londres entre 12 e 21
de Maio, adoptou regras inovadoras para a construção de navios.
Para este fim foi introduzida uma nova regra na convenção SOLAS,
a qual requer que navios graneleiros e navios-tanque com mais de
150m de comprimento venham a ser projectados e construídos segundo regras de classificação aprovadas. Esta aprovação será realizada pela IMO, mediante avaliação do cumprimento dos novos Goal
Based Standards (GBS), os quais foram também adoptados nesta
sessão. Assim, a IMO irá pela primeira vez estabelecer regras de
construção naval respeitantes à estrutura do casco. O comité adoptou uma recomendação que estabelece os procedimentos a observar na verificação da conformidade das regras de uma Administração ou Organização Reconhecida com os GBS. O processo de verificação envolverá duas fases: uma auto-avaliação pela entidade que
submete as regras; uma auditoria a ser efectuada por peritos nomeados pela IMO e que cobrirá as regras, a auto-avaliação e a documentação de suporte.
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Os GBS foram desenvolvidos para uma vida útil de 25 anos sob
condições ambientais de navegação não restrita (i.e., Atlântico Norte),
procurando garantir resistência estrutural, integridade e estabilidade
suficientes para minimizar o risco de falha estrutural ou de poluição
do meio marinho. A filosofia subjacente ao GBS é a de que os navios devem ser projectados e construídos para uma determinada
vida útil e que, quando bem operados e mantidos, deverão manterse seguros e amigos do ambiente durante essa vida útil.
Os GBS requerem a constituição de um Dossier de Construção
(SCF) com informação específica sobre como os requisitos funcionais dos GBS foram aplicados no projecto e construção do navio.

tiago.santos@rinave.org

Este dossier deverá ser entregue com o navio e colocado a bordo e
em terra, de modo a encontrar-se disponível para a Sociedade Classificadora (SC) e para as Autoridades Marítimas. As SC deverão
submeter as suas regras à IMO para verificação da sua conformidade
com o GBS até ao final de 2013.
Entretanto, a IACS tem vindo a desenvolver Regras Harmonizadas
Estruturais (HSR) que pretendem uniformizar as formulações aplicadas às solicitações estruturais, fadiga, análises de elementos finitos e buckling. As HSR consistirão em três partes: requisitos gerais
de casco, requisitos específicos para navios-tanque e requisitos específicos para navios graneleiros. 

Sistema de Resposta a Situações de Emergência

A

regra 37(4) da MARPOL, modificada
pelo Protocolo de 1978, especificou que,
a partir de 1 de Janeiro de 2007, todos os
navios-tanque e barcaças, novos e existentes, com 5000 tdw ou mais, tenham acesso
rápido a software, em terra, para cálculo de
estabilidade e resistência estrutural em avaria. Este serviço é oferecido por várias empresas de consultoria e por diversas Socie-

origem à ocorrência de um derrame como
o do Exxon Valdez.
O objectivo é garantir, por intermédio de
experiência e competência técnica, um apoio
efectivo à tomada de decisão em caso de incidentes e acidentes no mar, com o propósito de minimizar os danos materiais, humanos e ambientais. A modelação geométrica
do navio, sua compartimentação e condições

dades Classificadoras, sendo geralmente conhecido como Emergency Response System
(ERS). Define-se como “situação de emergência” uma condição de avaria provocada
por colisão, encalhe, falha/colapso estrutural, incêndio, explosão ou similar, que diminua a navegabilidade do navio ou possa dar

de carga são mantidas actualizadas na base
de dados do ERS. A grande vantagem surge
porque, em caso de avaria, os cálculos podem
ser efectuados em tempo quase real, mediante modernos meios de comunicação. No
prazo máximo de duas horas, durante as 24
horas do dia e ao longo de todo o período
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da avaria, existe uma equipa de especialistas
dedicada ao apoio ao comandante, à companhia, às equipas de busca e salvamento e
às autoridades marítimas envolvidas.
Como exemplo das actividades do ERS tome-se o caso recente do navio-tanque HS Elektra,
classificado pela DNV, de 105994 tdw, que,
em Junho de 2009, encalhou ao largo da costa
do Chile. Transportava na altura 90% do total
de carga em crude quando sofreu uma avaria
na sua estrutura de fundo. Após o encalhe, o
navio adornou de imediato cerca de 18º e a
imersão a vante atingiu o convés à borda. Devido ao efeito da corrente o navio foi derivando, o que contribuiu para um alagamento
progressivo dos seus tanques de lastro. De
facto, para além da flutuabilidade remanescente dos tanques de lastro em situação de
avaria, o navio chegou a estar a flutuar apenas devido à integridade dos compartimentos
da máquina principal e da casa das bombas.
Perante tal cenário, foi necessário, em primeiro lugar, manter a flutuabilidade do navio.
Posteriormente, e à medida que a carga era
transferida para um segundo navio, eram feitos novos cálculos de estabilidade e resistência estrutural, de forma contínua, evitando
condições desfavoráveis de estabilidade bem
como o colapso estrutural do navio. A equipa
responsável pelo ERS analisou 158 possíveis
sequências diferentes de descarga antes de
optar pelas 15 finais. A falta de recurso ao
conjunto de meios disponíveis, nomeadamente o ERS, poderia ter conduzido a um
desfecho bem diferente: cerca de 88 mil toneladas de crude derramadas pelos fiordes
chilenos. 

O

Lugre-bacalhoeiro Santa Maria Manuela tem nova vida

lugre Santa Maria Manuela, comprado
em 2007 por uma empresa de pesca e
transformação de pescado de Aveiro, a Pascoal & Filhos, voltou a navegar após uma
completa reconstrução, encontrando uma
nova vida na prestação de serviços na área
do turismo de vocação marítima, podendo
transportar até 50 instruendos.
O Santa Maria Manuela é um lugre de 4 mastros construído em 1937 nos estaleiros da
Companhia União Fabril, em Lisboa, no tempo
recorde de 60 dias, para a Empresa de Pesca
de Viana. O aço utilizado na sua construção,
de grande qualidade, destinava-se originalmente a navios de guerra, mas acabou por ser
utilizado na construção do Santa Maria Manuela e do seu irmão gémeo, o Creoula. A
partir do ano da sua construção realizou dezenas de campanhas de pesca de bacalhau na
Terra Nova e Groenlândia. Possuía capacidade
para carregar mais de 12 mil quintais de bacalhau e cerca de 60 toneladas de óleo de fígado do mesmo. Podia alcançar com bom

tempo 12/13 nós de velocidade, percorrendo
a distância até Portugal em cerca de nove dias.
A forma do casco é a dos tradicionais lugres
à vela da primeira metade do século passado,
utilizados na pesca do bacalhau.
Exteriormente, o Santa Maria Manuela tem
uma configuração muito próxima da original. No entanto, o convés e várias cobertas
foram completamente reconstruídos em aço,
a mastreação é nova, incorporando pequenas alterações ao original, e a chaparia do
casco foi totalmente reabilitada. O interior
está completamente diferente: tem ar condicionado, a cozinha é maior e contemporânea, as camaratas e os balneários foram subs-

tituídos por camarotes com casas de banho
privativas, circuito interno de televisão, salas
para reuniões. No tocante à segurança, foram
seguidos os requisitos IMO do Code of Safety for Special Purpose Ships. A reconstrução do navio foi efectuada segundo projecto
português, tendo a reabilitação do casco e
da mastreação decorrido igualmente em estaleiro naval português, a Navalria. A aprovação dos planos e inspecção da reconstrução foi efectuada pela Sociedade Classificadora portuguesa Rinave. 
Características principais do navio
Comprimento fora a fora

62,64 m

Boca

9,90 m

Pontal

5,94 m

Imersão média

4,55 m

Deslocamento máximo

1237 ton

Água doce

184 m3
80 m3

Combustível
Motores propulsores

2x373 kW

Grupos electrogéneos
Grupo auxiliar

2x270 kVA
1 × 163 kVA

Projecto Hidrocat passa à fase de ensaios com modelo

U

ma equipa de investigadores do Instituto Superior Técnico (IST) realizou, a
5 de Abril, os primeiros ensaios com um modelo de uma embarcação à escala de 1:8 (o
modelo tem um comprimento total de 1,9m)
movida a hidrogénio e energia solar e, portanto, sem emissões poluentes, denominada
Hidrocat. Este projecto tem como objectivo
final oferecer uma alternativa sem emissões
poluentes para actividades marítimo-turísticas e de recreio em navegação restrita e, a
médio prazo, para o transporte marítimo de
curta distância.
O projecto consiste num catamaran com
propulsão eléctrica e cujas fontes de energia
são o hidrogénio armazenado a bordo e a radiação solar. O hidrogénio é transformado
em electricidade através de uma pilha de
combustível, sendo o único subproduto do
processo água pura.
A pilha de combustível tem uma potência
nominal de 100W. A energia solar é transformada em electricidade por meio de seis
painéis foto-voltaicos de potência total má-

xima igual a 60W. Estas duas fontes de energia carregam duas baterias tipo ácido-chumbo
de 6V/4.5Ah.
O modelo pode, potencialmente, funcionar
só com as baterias carregadas, só com a pilha
carregando as baterias, só com os painéis alimentando as baterias ou com todas as fontes em conjunto. No último cenário, os painéis ajudam a poupar hidrogénio, já que a
pilha de hidrogénio vai funcionar apenas
quando os painéis não conseguem manter
uma carga suficiente das baterias. As baterias fornecem energia aos variadores de velocidade dos dois motores de corrente contínua (um em cada casco), que accionam o
respectivo hélice.
A equipa do IST concorreu com o projecto
Hidrocat ao Concurso Nacional de Inovação
BES, tendo recebido o primeiro prémio na
área dos transportes, em Dezembro de 2007.
Associam-se a esta iniciativa entidades do
maior relevo na área da ciência, tecnologia
e inovação a nível nacional, tanto na sua vertente académica como na empresarial.

Os Estaleiros Navais de Peniche estão interessados em fazer a implementação industrial do conceito com vista a oferecer ao mercado um produto inovador, não só no País
mas também a nível mundial, ou seja, uma
embarcação com sistema de propulsão eléctrica híbrido e sem emissões poluentes. O
consórcio formado em conjunto com o IST
concorreu ao sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento no âmbito do
QREN, nomeadamente com uma proposta
de projecto de I&DT Empresas em Co-promoção, tendo o projecto sido aprovado para
financiamento, pelo que está prevista para
breve a construção do protótipo. 
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AIPQR aposta na formação doutoral

A

niciativa é inédita em Portugal: a AIPQR – Associação das Indústrias da Petroquímica, Química e Refinação, através de várias empresas associadas e de cinco universidades portuguesas1, está
a lançar a segunda edição do Programa de Doutoramento em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química – EngIQ.
Trata-se de um Doutoramento em Meio Empresarial, no qual os
doutorandos seleccionados desenvolvem um projecto de investigação do interesse da empresa de acolhimento. Para este próximo ano
lectivo, cuja coordenação do programa será da responsabilidade da
FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, prevê-se a abertura de dez novos projectos de doutoramento. O prazo
para entrega das candidaturas terminou no dia 13 de Junho.

Mariano Gago aproveitou a conferência da AIPQR para lançar um desafio às empresas
químicas: “Esta é uma oportunidade para criar um programa nacional à semelhança do MIT”

Este Curso de Formação Avançada constitui simultaneamente a
parte lectiva do Programa de Doutoramento em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química – EngIQ.
Existe, também, a possibilidade de as empresas poderem inscrever
os seus quadros apenas em módulos individuais de formação, os
quais cobrem um amplo conjunto de áreas de conhecimento relevantes para as indústrias conexas.
Infra-estruturas nas prioridades da AIPQR
Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, ladeado pelos Presidentes da Galp e da CUF,
posa rodeado pelos doutorandos que participaram na primeira edição do Programa – EngIQ

A 1.ª Edição do Programa (2009/2010) envolveu 11 doutorandos,
que realizam actualmente os seus projectos em algumas das principais empresas daqueles sectores, com acompanhamento dos seus
quadros superiores e dos respectivos docentes das Universidades.
Ainda no âmbito da formação universitária, mas mais vocacionada
para os actuais colaboradores das empresas associadas, a AIPQR em
parceria com as entidades já referidas, está a dinamizar outra iniciativa: o Programa de Formação Avançada em Engenharia da Refinação, Petroquímica e Química. Este curso também é reconhecido
oficialmente e proporciona um grau académico superior ao grau de
mestrado. A conclusão das Unidades Curriculares com aproveitamento confere ao formando um Diploma de Estudos Avançados.
O plano de formação avançada inclui quatro unidades curriculares
obrigatórias. Compreende, ainda, a frequência de duas unidades curriculares optativas num total de 12 ECTS, de modo a permitir a personalização do percurso formativo individual de cada estudante.
O leque de opções varia de ano para ano de acordo com o interesse
manifestado pelos alunos e empresas. Podem, ainda, ser escolhidas
quaisquer disciplinas das Universidades que participam neste Programa, que perfaçam pelo menos 6 ECTS.

Actualmente, as indústrias da Petroquímica em Portugal apresentam um grau de integração muito insuficiente quando comparadas
com as suas congéneres europeias, nomeadamente no que respeita
à ausência de infra-estruturas adequadas ao seu desenvolvimento e
que promovam essa integração.
Um exemplo que caracteriza bem esta situação é a quase inexistência de ligações por pipeline entre estas indústrias, aspecto a que os
outros países europeus têm dado, desde há décadas, uma atenção
especial, investindo fortemente na sua instalação.
Em Portugal, nos processos de abastecimento de matérias-primas e
de escoamento dos produtos finais, é frequente recorrer-se aos transportes rodoviário e ferroviário - o que implica custos logísticos mais
elevados e riscos ambientais acrescidos. As principais unidades industriais localizam-se nas regiões de Matosinhos/Estarreja e de Sines
e se tivermos em consideração que o nível de integração destas actividades constitui um factor chave para a sua viabilidade, percebemos facilmente a importância que tem a inexistência das referidas
infra-estruturas.
Em Portugal, a actividade destas indústrias e o seu desenvolvimento
têm sido bastante afectados por custos excessivos de natureza logística, tendo a sua posição no mercado e a sua competitividade sido
preservadas por aumentos de eficiência noutras áreas e à custa de
um permanente desenvolvimento tecnológico.
Contudo, este caminho terá sempre o seu futuro limitado pela ine-

1 U
 niversidade de Aveiro, Universidade de Coimbra (Faculdade de Ciências e Tecnologia), Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e Tecnologia), Universidade do Porto (Faculdade de Engenharia) e Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnico).
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ficiência logística já referida e pelos custos que lhe estão associados,
sendo urgente a correcção desta situação de forma a assegurar a capacidade exportadora das indústrias e aumentar a atractividade do
investimento nestes sectores.
Não é possível promover o investimento no nosso País, seja no âmbito das actuais indústrias ou em novas indústrias a instalar, através
de investidores nacionais ou estrangeiros, sem que existam no nosso
território as infra-estruturas necessárias.
Este aspecto assume especial importância no caso particular das indústrias da Petroquímica, Química e Refinação, já que estas, não
dispõem, em muitos casos, de condições adequadas ao transporte
dos seus produtos.
O nosso País, para desenvolver a sua economia, necessita de reexaminar as condições de base que o seu território oferece aos possíveis investidores independentemente do conjunto de incentivos que
lhes possa oferecer. Só assim Portugal poderá atrair de forma efectiva o investimento que lhe é essencial para retomar de forma sustentada, o caminho do crescimento económico.
Projectos âncora da AIPQR

Além destas preocupações, a AIPQR desenvolve a sua actividade
em torno de outros projectos âncora, como sejam a promoção de
parcerias com PME para a prestação de serviços de suporte às actividades industriais do Pólo, a promoção e captação de investimento,

o aprofundamento e unificação do programa de envolvimento com
as comunidades locais e, ainda, o programa de Formação de Técnicos e Operadores Especializados.
No primeiro caso pretende-se ampliar, de forma significativa, o envolvimento de PME nas actividades dos diversos centros industriais
do Pólo, impulsionando simultaneamente a criação de novas empresas deste tipo e criando condições para a melhoria da sua produtividade.
Por seu lado, o projecto relativo à “Promoção e captação de investimento para o Pólo” pretende atrair novas empresas e investimentos em novas fases produtivas que permitam completar as cadeias
de valor base do Pólo e aumentar o reconhecimento e atractividade
de Portugal como local de investimento nas suas Indústrias. Para que
estes objectivos possam ser atingidos, é essencial que seja garantido
o desenvolvimento de infra-estruturas que permitam reduzir a sua
desvantagem competitiva face aos seus competidores globais. A captação de investimentos para o Pólo influenciará também directamente o estabelecimento de novas PME em torno das suas Indústrias e dinamizará a procura junto das existentes.
O Programa de Acção da AIPQR inclui, também, o “Programa de
Formação de Técnicos e Operadores Especializados”, o qual pretende
aumentar a oferta e a qualidade destes Recursos Humanos para as
indústrias em laboração e dar condições à realização de novos investimentos.

Finalmente, no âmbito do envolvimento das Comunidades Locais
nas actividades do Pólo, pretende-se contribuir de forma activa para
a melhoria do bem-estar das populações vizinhas das unidades industriais. Para atingir esse objectivo, a AIPQR aposta fortemente
numa política de diálogo e de transparência entre as indústrias e a
sociedade civil – um diálogo que dará frutos nas áreas do Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, Protecção Civil e Segurança, Cooperação Inter-empresarial e Promoção da Responsabilidade Social
das empresas. 

AIPQR – Uma associação virada para a Indústria
A AIPQR iniciou a sua actividade em 2009 e conta, entre os seus Associados, com algumas das principais empresas que desenvolvem actividade industrial nestes sectores. Em
Julho de 2009 viu aprovada, pela Autoridade Competente do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN), a sua candidatura ao reconhecimento oficial de Pólo de
Competitividade e Tecnologia.
O seu Plano de Acção inclui um conjunto importante de Projectos, entre os quais figura de forma relevante a “Captação de Investimento” para o Pólo. Para poder atingir este
objectivo e entre outras acções, a AIPQR promoverá a análise detalhada das necessidades infra-estruturais do Pólo de forma a ser possível apresentar às entidades governamentais,
um conjunto de medidas de base que permitam assegurar a competitividade das indústrias e a atractividade dos investimentos que se ambicionam para estes sectores.
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XXI Encontro Nacional TECNICELPA /
VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel – CIADICYP 2010

N

uma organização conjunta da TECNICELPA (Associação Portuguesa dos Técnicos das Indústrias de Celulose e Papel) e da
RIADICYP (Red Iberoamericana de Investigación en Celulosa y
Papel) vai decorrer entre os dias 12 e 15 de Outubro 2010, no Centro de Reuniões da Feira Industrial de Lisboa, o XXI Encontro Nacional TECNICELPA / VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel - CIADICYP 2010. Cada uma destas entidades tem Encontros regulares, aproximadamente bienais, que decorrem em diversas cidades de Portugal e países ibero-americanos,
respectivamente. Para 2010, decidiram conjugar esforços e organizar
o próximo evento em conjunto, pretendendo, assim, aumentar o interesse pela iniciativa e reunir um elevado número de participantes:
cientistas, produtores, técnicos e empresas fornecedoras de diferentes partes do globo que trabalhem na área da floresta, pasta e papel.
A par com as profundas transformações e dificuldades da sociedade,
à escala global, também as indústrias da fileira florestal, designadamente as da pasta e do papel, atravessam momentos de grande incerteza e enfrentam enormes desafios. Esta realidade impõe abordagens distintas das até agora dominantes e alterações profundas em
múltiplas vertentes, nomeadamente de âmbito científico e tecnológico. É neste contexto que o XXI Encontro Nacional TECNICELPA
/ VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose e Papel
– CIADICYP 2010 decorrerá sob o tema de fundo “Novos Paradigmas na Indústria da Pasta e do Papel”, abordando os seguintes tópicos específicos: Floresta; Matérias-Primas; Produção de Pasta; Produção de Papel; Transformação e Impressão; Química da Pasta e do
Papel; Energia e Ambiente; Biotecnologia e Biorefinaria. O evento
tem como idiomas oficiais o Inglês, o Português e o Castelhano e o
Programa Geral inclui sessões plenárias convidadas, apresentações
orais e em poster e, ainda, uma visita técnica a uma das maiores e
mais modernas fábricas do Mundo de papéis de impressão e escrita

não revestidos, a nova fábrica do grupo Portucel-Soporcel, em Setúbal. Para além de um Porto de Honra, espectáculo de abertura e Jantar de Gala, o evento inclui ainda um atractivo Programa Social, designadamente um passeio/jantar de barco pelo rio Tejo, de modo a
proporcionar momentos lúdicos aos congressistas e acompanhantes
numa das mais bonitas capitais da Europa. Ao melhor trabalho e ao
melhor poster serão atribuídos prémios simbólicos. Adicionalmente,
e como é já tradição nos Encontros da TECNICELPA, mantém-se
o “Prémio TECNICELPA” que foi criado com o intuito de estimular a produção de trabalhos técnico-científicos desenvolvidos em Portugal (Empresas, Universidades ou Institutos de Investigação) por
autores de nacionalidade portuguesa ou estrangeira que desenvolvem
a sua actividade nas áreas da floresta, da pasta e do papel. Foram submetidos perto de 190 trabalhos que, após criteriosa avaliação por
uma Comissão Científica constituída por 25 prestigiadas personalidades dos meios académico e industrial, se distribuíram em cerca de
75 apresentações orais e 115 apresentações em sessões de poster.
Até ao momento, o evento conta com o patrocínio de 11 empresas,
distribuídas em 17 stands do espaço de exposições. De referir ainda
que, ao todo, estão representados 25 países, o que, juntamente com
o número de trabalhos, faz deste congresso o maior até agora organizado e realizado em Portugal na área da Indústria da Pasta e do
Papel. Trata-se pois de um evento a não perder, que conta também
com o Alto Patrocínio de S. Ex.a o Senhor Presidente da República.
Tendo já terminado o prazo para submissão de trabalhos, todos os
interessados em assistir à conferência poderão inscrever-se até ao dia
30 de Setembro. 
Informações adicionais podem ser obtidas em
www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
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Tecnologias Recentes Aplicáveis em Geotecnia

A

Especialização em Geotecnia realizou, no
passado dia 12 de Maio, no Auditório da
sede da Ordem dos Engenheiros, uma acção
intitulada “Tecnologias Recentes Aplicáveis em
Geotecnia”. A iniciativa contou com a presença de mais de 50 participantes e teve por
objectivo dar a conhecer a evolução no domínio das tecnologias relacionadas com a geotecnia, tendo sido abordadas técnicas de reparação de condutas/colectores enterradas (reparação efectuada sem abertura de vala), quer
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actuando pelo interior das condutas/colectores, quer pelo seu exterior. Foram apresentadas, ainda, soluções inovadoras no referente à
intervenção em túneis e à execução de pequenas barragens, referindo-se diversos casos de
obra. A sessão foi aberta pelo Eng. Carlos Mineiro Aires, Presidente da Região Sul, que
agradeceu a presença dos participantes, tendo,
seguidamente, o Eng. José Matos e Silva, Coordenador da Especialização, apresentado os
diversos temas da sessão: Técnicas de ins-

E-mail: aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

pecção, limpeza, tamponamento e/ou reparação interior de tubagens enterradas; Técnicas de reparação de condutas com fugas internas ou externas; Soluções inovadoras para
projectos geotécnicos e hidrogeológicos;
“Rubber Dams” ou Barreiras/Barragens/Açudes insufláveis a ar ou água. A apresentação
dos temas esteve a cargo da Dr.ª Ana Sanches
de Baena, da empresa Equiapara, Lda., que
representa em Portugal as tecnologias referidas, e do Eng. Davor Draskic, da empresa eslovena Sava. No final da sessão decorreu um
animado debate entre os participantes. 

COMUNICAÇÃO

Pedro V. Baptista, Direcção de Engenharia e Operações, AGS, S.A., pvb.ahob@gmail.com
Alexandre Moleiro e José C. Brás, Direcção de Exploração, SISAQUA, S.A.
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Veículo Subaquático Comandado à Distância
para Inspecção de Estruturas e Órgãos de Exploração
e Segurança em Barragens e Reservatórios
Resumo

Em infra-estruturas de gestão de água, como barragens e reservatórios com capacidades e profundidades
significativas, é necessário assegurar a respectiva manutenção apesar de, em muitos casos, não ser
viável proceder ao esvaziamento destas infra-estruturas para a realização de inspecções.
Torna-se assim necessário recorrer a equipas de mergulhadores especializados ou a veículos subaquáticos
comandados à distância (ROV).
Neste artigo aborda-se a utilização de meios mecânicos comandados à distância, considerada vantajosa
do ponto de vista da segurança e também do ponto de vista operacional, pois permite a realização de
trabalhos de longa duração a grandes profundidades.
Neste contexto, uma equipa AGS/SISÁQUA está a desenvolver um veículo subaquático comandado à
distância, equipado com câmara de vídeo e iluminação, com posto de comando com autonomia da rede
eléctrica e possibilidade de gravação de imagens, desenvolvido para trabalhos em barragens e
reservatórios com profundidade até 60m.
A descrição dos principais objectivos e condicionantes do projecto, o estado de desenvolvimento actual
e as perspectivas de desenvolvimento futuro, trazem uma componente prática a esta comunicação,
deixando antever, a curto prazo, a realização de inspecções subaquáticas sem recurso a mergulhadores
especializados, permitindo às empresas dar uma resposta operacional rápida e segura a este tipo de
necessidades de manutenção.

1. Introdução

A AGS e SISAQUA são empresas vocacionadas para a gestão, operação e manutenção de
infra-estruturas de águas e águas residuais. Entre
as infra-estruturas de águas, destacam-se, pelo
seu tamanho e profundidade, as barragens e os
reservatórios de grande capacidade.
As barragens e reservatórios de grande capacidade, à semelhança de quaisquer infra-estruturas de águas, requerem uma manutenção
regular. A manutenção assume nestes casos
uma especial importância devido a dois factores: o risco associado ao armazenamento de
grandes quantidades de água, com consequências graves em caso de rotura, e a importância estratégica que estas infra-estruturas adquirem, tornando-se essenciais às populações
e empresas, sendo assim pouco viável interromper a sua exploração para a realização de
operações de manutenção ou inspecção.
Para a realização de inspecções subaquáticas,
as duas soluções mais usuais são o recurso a
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equipas de mergulhadores especializados ou
a utilização de veículos subaquáticos comandados à distância (ROV – Remote Operated
Vehicle).
Com vista à realização de trabalhos de inspecção subaquática em barragens e reservatórios de grande capacidade, uma equipa
AGS/SISAQUA está a desenvolver um veí
culo subaquático comandado à distância.
Entre as principais características da máquina, destacam-se: transmissão de imagem
vídeo a cores, iluminação da área de trabalho, posto de comando com autonomia da
rede eléctrica, possibilidade de gravação de

imagens e profundidade máxima de 60m.
Este veículo também se adapta à realização
de trabalhos de inspecção noutro tipo de infra-estruturas, total ou parcialmente submersas, como por exemplo: cascos e hélices de
navios, pilares de pontes, portos e marinas,
canais, lagoas, tanques e poços.
Nesta comunicação descrevem-se os principais objectivos, escolhas e condicionantes do
projecto, e também o desenvolvimento do
mesmo, incluindo o estado actual, ensaios já
efectuados e as perspectivas de desenvolvimento futuro.
2. Projecto
2.1. Vantagens e desvantagens dos meios
mecânicos comandados à distância

A utilização de meios mecânicos comandados à distância para a realização de trabalhos
subaquáticos apresenta algumas vantagens e
desvantagens quando comparada com a utilização de equipas de mergulho especializadas. No quadro 1 encontram-se resumidas as
principais vantagens e desvantagens de cada
solução.
Existem, no entanto, outros dois factores
muito importantes na avaliação das vantagens e desvantagens de cada solução, que
não foram propositadamente mencionados
no quadro 1, e que serão discutidos separadamente. Tratam-se do custo e da disponibilidade.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens dos meios mecânicos e equipas de mergulho
Meios mecânicos comandos à distância
Vantagens
• Segurança (não há vidas
humanas em perigo)
• Podem trabalhar 24/24h
• Podem trabalhar m ambientes
adversos (calor, frio,
corrosivo)
• Não contaminam a água

Desvantagens
• Necessitam de um cabo
• Ausência de tacto e de
interacção manual

Equipas de mergulho especializadas
Vantagens

Desvantagens

• Flexibilidade e adaptabilidade
humanas
• Tacto e interacção manual

• Segurança (há vidas humanas
em perigo)
• Necessidade de uma equipa
numerosa e duração limitada
dos trabalhos em grande
profundidade
• Podem contaminar a água
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e coesa, com valências técnicas diversificadas,
permitiu que fossem estabelecidos e cumpridos os seguintes objectivos relativamente à
execução do projecto:
	Baixo custo de construção e manutenção;
	Recurso máximo à mão-de-obra e know-how internos durante a construção;
	Recurso mínimo a fornecedores e prestadores de serviços externos;
	Utilização de materiais e peças comuns e
fáceis de encontrar no mercado.

Figura 1 – Utilização de veículo comandado à distância para inspecção de órgãos submersos numa barragem

O custo de cada uma das soluções poderá
ser uma vantagem ou desvantagem, dependendo da natureza do trabalho a realizar e
da opção tomada em relação aos meios mecânicos. Enquanto em relação às equipas de
mergulho a opção é quase exclusivamente o
“aluguer” de mão-de-obra, pois não se justifica que uma empresa dedicada à manutenção e exploração de infra-estruturas de
águas tenha nos seus quadros mergulhadores profissionais, já em relação aos meios
mecânicos existe também a possibilidade de
aquisição dos mesmos, sendo possível a amortização dos custos iniciais.
Em relação à disponibilidade levantam-se
questões semelhantes. Se os meios forem
alugados, está-se na dependência da disponibilidade dos prestadores de serviços. Já no
caso dos meios mecânicos adquiridos, a disponibilidade é imediata. Tendo em conta a
natureza das infra-estruturas de águas para
as quais o projecto está a ser desenvolvido,
pode-se claramente associar a falta de disponibilidade imediata dos meios de inspecção ou reparação a custos financeiros extraordinários e transtornos para o bem-estar
das populações servidas.
No veículo projectado pela AGS/SISAQUA,
o custo é claramente um factor de vantagem, pois a máquina está a ser desenvolvida
por uma equipa interna às empresas e ficará
disponível para uso imediato em qualquer

Sendo claro que não se trata de um projecto
pioneiro no campo científico e da engenharia, já que a nível mundial existem soluções
tecnologicamente muito avançadas, é, no entanto, inovador no objectivo de construir um
veículo simples e de baixo custo, totalmente
desenvolvido por uma equipa interna de empresas portuguesas vocacionadas para a gestão, operação e manutenção de infra-estruturas de águas e de águas residuais.

uma das concessões ou prestações de serviços contratadas.

2.3. Condicionantes do projecto,
escolha de materiais e peças

2.2. Objectivos

A principal condicionante do projecto é a profundidade máxima a suportar pelo veículo:
60m. Esta característica tem implicações sobre
várias decisões ao nível do projecto e construção:
	Todas as estanquidades terão de ser dimensionadas para uma pressão superior a 6 kg/
cm2;
	O comprimento do cabo terá de ser superior a 60m;
	O sistema de propulsão vertical terá de ser
capaz de levar o veículo até esta profundidade e de o trazer de volta à superfície;
	A iluminação é praticamente nula a 60m
de profundidade.

Com este projecto pretendeu-se criar um
veículo subaquático comandado à distância
destinado a trabalhos de inspecção em barragens e reservatórios de grande capacidade.
Os objectivos gerais de projecto do veículo
foram os seguintes:
	Suportar profundidades até 60m (barragens de pequena e média altura);
	Transmissão de imagem vídeo a cores (PAL)
para o posto de comando;
	Possuir iluminação de forma a permitir a
realização de trabalhos na escuridão em
zonas muito profundas, galerias ou túneis;
	Deslocação através de motores eléctricos;
	Possibilidade de expansão futura;
	Tamanho reduzido e facilidade de transporte;
	Resistência a águas brutas, residuais e salgadas;
	Alimentação eléctrica autónoma ou através da rede;
	Simplicidade nos conceitos e soluções adoptadas.
Foram também consideradas outras questões, de ordem técnica e prática, relativas à
construção do veículo. Uma equipa pequena

Além da profundidade máxima de trabalho,
foram também tidas em conta as seguintes
condicionantes na elaboração do projecto:
	Resistência a ambientes corrosivos (águas
residuais, salgadas, etc.);
	Utilização de um cabo único para comando,
alimentação e transmissão de vídeo;
	Resistência mecânica contra choques e embates.
Tendo por base as condicionantes e objectivos do projecto, foram então tomadas algumas decisões importantes relativamente aos
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materiais e peças a utilizar:
	O material a utilizar no corpo do veículo
será o aço inox 316 e o alumínio;
	A alimentação eléctrica será em corrente contínua e o veículo poderá conter baterias;
	O veículo será equipado com iluminação
fixa por LEDs junto à câmara de vídeo a
cores com a opção de um projector externo adicional;
	Será usado um cabo único para comando,
alimentação e vídeo;
	Deixar algumas reservas para acessórios futuros.

Gravador
de vídeo

Sinal vídeo
e alimentação
eléctrica

Cabo de/para
o veículo

Comando
portátil
Módulo
de alimentação
e controlo

Alimentação
230VAC para
carga de baterias

Figura 3 – Posto de comando

2.4. Descrição do veículo

O veículo foi idealizado com alguma modularidade. Fundamentalmente, é composto
por três partes distintas, que podem ser substituídas individualmente: caixa central, motores e flutuadores.
A caixa central, identificada na Figura 2 com
o número 1, é onde fica alojada a câmara de
vídeo, iluminação fixa e onde são efectuadas
as ligações eléctricas e electrónicas. O cabo
de comando e os cabos de alimentação dos
motores são ligados nesta caixa através de bucins. A parte frontal desta caixa tem uma
tampa estanque transparente, permitindo que
a câmara e a iluminação fiquem a seco.
Os três motores eléctricos reversíveis, identificados na Figura 2 com o número 2, estão
instalados em caixas estanques acopladas à
caixa central. Os dois motores frente/trás
permitem a deslocação no plano horizontal,
enquanto o motor central permite subir e
descer. Todos os motores estão equipados
com um sistema de desembraiagem que evita

danos no motor eléctrico em caso de encravamento da hélice.
Os flutuadores, identificados na Figura 2
com o número 3, têm com objectivo equilibrar o peso do veículo, fazendo com que
este, quando imerso, tenha uma flutuabilidade muito ligeira. Desta forma minimizase o esforço do motor de subida/descida e
garante-se que, em caso de avaria, o veículo
regressa lentamente à superfície sem necessidade de esforçar o cabo.
A ligação entre a caixa central do veículo e
o posto de comando é efectuada através de
cabo eléctrico cujo grau de flutuabilidade é
assegurado por bóias ao longo do mesmo.
Neste cabo são transmitidos os sinais de comando, potência, vídeo e auxiliares entre o
veículo e o posto de comando.
O posto de comando é constituído por um
módulo de alimentação e controlo, um monitor a cores, um gravador de vídeo e um
comando portátil.

Figura 2 – Aspecto geral do veículo
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O módulo de alimentação e controlo contém
os circuitos eléctricos e electrónicos necessários ao funcionamento do veículo e à transmissão do sinal vídeo. Neste módulo, além
do cabo proveniente do veículo, são também
ligados o monitor a cores e o comando portátil. Em caso de operação em modo autónomo, o monitor a cores é alimentado por
este módulo.
Para a operação do veículo é usado o comando portátil que permite realizar as seguintes manobras: avanço/recuo no plano
horizontal, rotação esquerda/direita no plano
horizontal, subida/descida com controlo de
velocidade no plano vertical e actuação de
acessórios.
3. Desenvolvimento
3.1. Construção, ensaios e testes

A construção do veículo iniciou-se pela caixa
central. O trabalho de serralharia em aço
inox foi todo executado pela equipa AGS/
SISAQUA, sendo o principal desafio garantir a estanquidade das soldaduras até 6 kg/
cm2. Para verificação da estanquidade foram
realizados diversos ensaios, quer em águas
profundas, quer recorrendo a ar comprimido,
tendo-se ensaiado a estanquidade da caixa a
pressões superiores a 12 kg/cm2.
A fase seguinte consistiu na instalação da
parte eléctrica, tendo-se optado pela utilização de uma bateria 12V para alimentação
da câmara e iluminação por LEDS. Foi também construído um projector adicional, equipado com lâmpada de halogéneo, que é alimentado pela bateria interna.
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Figura 4 – Ensaio da caixa central com projector adicional

Seguiu-se a construção e ensaio dos motores. Além da importante questão da estanquidade, neste caso mais complexa devido
às partes móveis, foi também necessário
atender às questões do arrefecimento dos
motores eléctricos, do sistema de desembraiagem e do desenho das hélices. Foram
efectuados vários ensaios de estanquidade e
também vários ensaios de desempenho, procurando um equilíbrio entre a propulsão e
o esforço sobre os motores.
Em termos construtivos, optou-se novamente
pelo aço inox, de modo a maximizar a resistência mecânica e a rigidez da estrutura estanque. Na protecção das hélices optou-se
pelo PVC devido ao seu menor peso.

Figura 5 – Ensaio do motor de deslocamento vertical

COMUNICAÇÃO
Seguindo o objectivo de projecto de obter
uma flutuabilidade muito ligeira do veículo,
foi necessário determinar o peso e o volume
do conjunto caixa central e motores de modo
a calcular o volume e peso dos flutuadores
a construir. Neste cálculo foi prevista uma
carga adicional, permitindo, assim, a expansão futura do veículo. Para o caso de excesso
de flutuabilidade, foi previsto um mecanismo
de compensação e acerto da mesma.
Foram efectuados vários ensaios, com flutuadores de vários materiais, com vista a optimizar e garantir o mesmo grau de flutuabilidade
a várias profundidades. Destes ensaios concluiu-se que a melhor opção seria o aço inox
devido à maior rigidez, indeformabilidade do
material e facilidade de construção.
Foram também ensaiadas várias formas para
os flutuadores tendo em conta a questão da

Figura 6 – Ensaio de flutuabilidade e hidrodinâmica dos flutuadores

hidrodinâmica. Para tal, foram efectuados testes com vários protótipos, estando a caixa central e motores já na sua forma, volume e peso
finais. Uma das prioridades foi conseguir uma
forma hidrodinâmica global do veículo que
garantisse a manutenção da profundidade
quando este se desloca horizontalmente. Os
vários ensaios efectuados levaram à escolha
de uma estrutura tubular.
Em termos eléctricos, foi necessário ensaiar
e testar a transmissão, através do cabo, dos
sinais de potência, comando e vídeo entre o
veículo e o módulo de alimentação e controlo.
Na escolha do cabo e construção do módulo
de alimentação e controlo foi prevista a expansão futura do sistema com a possibilidade
de actuar ou receber informação de mais acessórios e sensores.
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Na construção do módulo de alimentação e
controlo foram incluídas baterias e o respectivo carregador, permitindo trabalhar em autonomia ou com ligação à rede. Este módulo
é facilmente transportável, permitindo trabalhar em locais de acesso difícil. O monitor a cores é também alimentado pelo módulo de alimentação e controlo, garantindo-se, assim, a autonomia plena do sistema.
O comando portátil foi concebido para ser
leve e fácil de utilizar. Possui botões de pressão que comandam o veículo e também possíveis acessórios futuros. Permite ainda a regulação de velocidade e do sentido do motor
de deslocamento vertical, facilitando a manutenção de uma determinada profundidade.
A parte eléctrica e electrónica do veículo e
posto de comando foi também integralmente
projectada e construída pela equipa AGS/
SISAQUA, recorrendo-se apenas aos fornecedores de peças.
3.2. Estado actual

À data desta comunicação, o veículo encontra-se operacional, tendo sido cumpridos os
principais objectivos estabelecidos.
O veículo já procedeu a várias inspecções, a
título experimental, em estruturas submersas a várias profundidades, nas quais foi possível fazer uma avaliação pormenorizada do
seu estado de conservação.
As inspecções já realizadas incidiram especialmente sobre reservatórios de grande ca-

Figura 8 – Imagem captada pelo veículo durante a inspecção de uma grelha submersa

pacidade e barragens. Foram verificadas infra-estruturas de betão e de aço submersas
há vários anos, as quais nunca tinham sido
inspeccionadas após a sua entrada em funcionamento.
Durante os vários ensaios e inspecções efectuados, não se verificaram quaisquer problemas com o veículo em termos estruturais e
de estanquidade. Ao nível eléctrico, o desempenho foi de acordo com o esperado,
cumprindo os objectivos estabelecidos. Relativamente à visibilidade e à iluminação, o
desempenho foi excelente, com a obtenção
de imagens nítidas e coloridas mesmo a profundidades elevadas.

No que se refere à hidrodinâmica, verificou-se que a actuação do motor de deslocamento
vertical provoca também uma ligeira rotação
no plano horizontal, o que dificulta por vezes
a manutenção precisa de uma posição estável em profundidade. Foi também constatado ser necessário melhorar o sistema de
bóias que garante a flutuabilidade do cabo
principal.
Embora se trate de um projecto ainda em
desenvolvimento, algumas características do
veículo já se encontram definidas, as quais
se resumem no quadro 2.
O veículo encontra-se, assim, num estado
de desenvolvimento bastante avançado, face
aos objectivos estabelecidos, restando a rea
lização de mais alguns testes, ensaios e eventuais afinações e correcções pontuais antes
de ser dado como pronto para entrar ao serviço das empresas.
3.3. Perspectivas de futuro

Figura 7 – Aspecto final do veículo
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Na evolução futura do veículo estão previstos três aspectos: a correcção dos problemas
detectados no uso experimental do veículo,
a inclusão de sensores de ajuda à navegação,
o aumento da profundidade de trabalho e o
projecto e construção de alguns acessórios
específicos que permitirão, além da inspecção, a execução de outros trabalhos normalmente realizados por equipas de mergulho
profissionais.
Um dos aspectos a desenvolver é a inclusão
de vários sensores no veículo, com transmissão de dados para o posto de comando. Entre
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de objectos submersos para facilitar a sua
inspecção ou para remover resíduos prejudiciais à sua conservação.
Face à versatilidade do veículo e à diversidade dos trabalhos a realizar, prevê-se também o desenvolvimento de acessórios específicos adaptados ao meio envolvente e à natureza das tarefas a efectuar.
4. Conclusões

Figura 9 – Veículo em utilização

Quadro 2 – Principais características do veículo
Material

Aço inox 316, alumínio e PVC

Profundidade máxima

60 m

Velocidade máxima no plano horizontal

0,5 m/s

Valocidade máxima de descida/subida

0,2 m/s

Alcance da iluminação LED em águas limpas

1,5 m

Sinal vídeo

PAL, compósito

Autonomia das baterias

4 horas

Dimensões (comprimento × largura × altura)

570 × 440 × 340 mm

Peso fora de água

19 Kg

Configuração dos motores

2 frente/trás, 1 vertical

Acessórios

Projector halogéneo 35W, suporte para armazenamento

estes sensores destacam-se os que facilitam
a navegação: sensor de profundidade, sensor
de orientação no plano horizontal e sensor
de temperatura da água. Os dados enviados
por estes sensores serão visualizados num
ecrã alfanumérico ou sobrepostos à imagem
recolhida pela câmara.
De forma a facilitar a inspecção de certo tipo
de estruturas submersas, está também previsto o desenvolvimento de um motor de
deslocamento lateral. Este motor permitirá
que o veículo se desloque paralelamente a
um objecto, mantendo a câmara orientada
para o mesmo. Assim, por exemplo, a inspecção de juntas de betonagem horizontais
poderá ser realizada de forma contínua, mantendo a distância.
Ao nível da operacionalidade e fiabilidade
do sistema, está prevista a implementação
de detectores de inundação na caixa central
e motores, e também a instalação de sensores de temperatura nos motores como forma

de prevenir sobreaquecimentos. Está ainda
em aberto a possibilidade de comandar e regular o nível de iluminação a partir do posto
de comando.
O maior objectivo em termos de futuro do
projecto será dotar o veículo de acessórios
que possibilitem a execução de pequenos
trabalhos que vão além da mera inspecção.
Para tal, prevê-se o desenvolvimento de:
	Pontos laser para estimar distâncias: esta solução resolve uma das dificuldades na operação de veículos subaquáticos comandados
à distância que é a falta de percepção do
tamanho dos objectos;
	Garra mecânica: permitirá a recuperação e
manuseamento de objectos e ferramentas;
	Garra electromagnética: possibilitará a recuperação de objectos metálicos com forma,
dimensão ou peso não compatíveis com a
recuperação através de garra mecânica;
	Escova de limpeza/polimento: com este
acessório será possível efectuar a limpeza

A realização de inspecções subaquáticas é habitualmente efectuada recorrendo a equipas
de mergulhadores especializados ou a veículos subaquáticos comandados à distância. Os
veículos comandados à distância apresentam
vantagens nas questões relacionadas com segurança, duração dos trabalhos e possibilidade de actuar em ambientes adversos.
Com este projecto, pretendeu-se desenvolver um veículo subaquático comandado à
distância que seja simples, eficaz e de baixo
custo, capaz de responder às necessidades
de realização de inspecções em barragens e
reservatórios de grande capacidade. Foi idea
lizado um veículo modular, respectivo posto
de comando e todos os acessórios necessários ao seu funcionamento.
A construção do veículo foi totalmente realizada pela equipa interna da AGS/SISAQUA,
tendo-se concluído, dos ensaios já realizados,
que foram cumpridos os principais objectivos
estabelecidos. A versatilidade demonstrada
pelo equipamento e o sucesso dos testes efectuados antevê um aumento do leque de aplicações do veículo a outras infra-estruturas
como marinas, portos, navios, pilares de pontes, entre outros.
O desenvolvimento futuro do veículo passará
pela melhoria de desempenho, pela inclusão
de sensores de ajuda à navegação e operacionalidade e também pela construção de diversos acessórios, que permitirão a realização de
pequenos trabalhos, evitando assim o recurso
a equipas de mergulho profissionais.
A entrada ao serviço do veículo, prevista a
curto prazo, dotará a AGS e SISAQUA dos
meios necessários para dar uma resposta
operacional rápida e segura no campo das
inspecções subaquáticas em diversos tipos
de infra-estruturas, sem ter que as colocar
fora de serviço, sendo por isso uma importante mais-valia no serviço prestado aos seus
clientes. 
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Salinity Power – Sistema de Produção
de Energia Baseado em Diferença de Salinidade

A

foz dos rios, e de uma forma geral as
zonas de contacto entre a água doce e
a água salgada, são potenciais fontes de
produção de energia, já que entre estes dois
meios há uma diferença de pressão osmótica que poderá, em princípio, ser convertida em energia eléctrica.
Ao longo dos anos têm sido propostos vários
processos [1-5] para o aproveitamento dessa
energia, sendo os processos baseados em
membranas alguns dos que se afiguram mais
promissores.
Os dois tipos de processos básicos de produção de energia com recurso a membranas são
correntemente designados por electrodiálise
inversa (Reverse Electro Dialysis – (RED) [1]
e osmose directa sob pressão contrária (Pressure Retarded Osmosis – (PRO) [4].
No processo de electrodiálise Inversa, proposto por Weinstein e Leitz em 1976 [1], a
energia proveniente da mistura da água doce
com a água salgada é recuperada utilizando
módulos de membranas de permuta iónica
em zonas onde ocorre a difusão de iões de
uma solução muito concentrada em sal para
uma solução pouco concentrada.

O processo de osmose directa sobre pressão
contrária é baseado na diferença de concentração de sais entre uma solução aquosa diluída e uma solução aquosa concentrada. Por
osmose a água flui do lado diluído para o
lado concentrado através de uma membrana
semipermeável. O fluxo resultante pode ser
transformado em energia utilizando turbinas
convencionais [4], conforme se representa
esquematicamente na figura 1.
Relativamente ao processo RED, o processo
PRO parece ser mais promissor, na medida
em que a energia potencialmente produzida
(W/m2 membrana) é significativamente superior à obtida recorrendo ao processo RED
(W/m2 par de membranas) [6]. Enquanto
que estudos teóricos do processo PRO apontam para valores da ordem de 10 watt por
metro quadrado de membrana, já se consegue, em instalação piloto, eficiências da ordem
de 2,7 W/m2.
Este conceito foi desenvolvido no âmbito de
um Projecto de Investigação Europeu, designado por “Salinity Power”, e foi parcialmente financiado pela Comissão Europeia.
Este projecto teve como principal objectivo

Figura 1 – Esquema simplificado do processo de produção
de energia baseado na diferença de pressão osmótica
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o estudo e desenvolvimento de processo de
produção de energia baseado em osmose directa sob pressão contrária (PRO), o qual
tira partido da diferença de pressão osmótica entre a água do mar e a água doce presente nos rios. A coordenação do projecto
ficou a cargo da empresa norueguesa Stat
kraft, principal produtora de energia eléctrica na Noruega, e contou com a participação do Instituto norueguês SINTEF (Foundation for Scientific and Industrial Research
at the Norwegian Institute of Technology), do
Instituto alemão Forchungszentrum GKSS,
da Universidade de Helsínquia (HUT), e do
ICTPOL – Instituto de Ciência e Tecnologia de Polímeros.
Osmose directa sob pressão contrária
(Pressure Retarded Osmosis – PRO)

O processo de produção de energia baseado
no princípio PRO foi proposto em 1975 por
Sidney Loeb [4], também conhecido pelo
seu trabalho na área da osmose inversa. Algum
do trabalho de investigação por ele desenvolvido neste domínio foi realizado nas décadas de 70 e 80 [4,7], mas o progresso foi
escasso sobretudo devido à ineficiência das
membranas utilizadas, a qual, segundo alguns estudos então publicados [8], se deve
em larga medida à formação de gradientes
de salinidade nos poros das membranas de
osmose inversa utilizadas, fenómeno que é
habitual designar por polarização de concentração [6].
Os trabalhos realizados no âmbito do projecto “Salinity Power” demonstraram que o
processo de produção de energia baseado no
princípio PRO pode permitir produzir energia com base numa diferença de concentrações de sal que condiciona uma diferença de
pressão osmótica [9]. Se uma membrana
semi-permeável separa uma solução de água
salgada de uma solução de água pura ou de
uma solução aquosa diluída, então, por processo de osmose, a água flui da solução diluída para a solução concentrada através da
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membrana. A água flui da solução concentrada para a solução diluída (osmose inversa)
apenas quando a pressão aplicada é superior
à pressão osmótica. O fluxo resultante da
pressão osmótica pode ser usado para gerar
electricidade através da sua passagem por
uma turbina [10]. Este processo encontra-se esquematizado na figura 2.

duzir energia da ordem de 4 a 5 W/m2, mas
este limite de viabilidade poderá baixar se o
preço do crude continuar a subir.
A água salgada é bombeada do mar e posteriormente filtrada antes de ser pressurizada
e contactar com o módulo de membranas,
onde ocorre a diluição pela água doce que
atravessa a membrana. O caudal volumétrico

gama de pressões entre 8 e 10 bar. De referir que o caudal de água doce é introduzido
no módulo a pressões próximas da pressão
atmosférica.
Este processo de produção de energia requer
sempre um pré-tratamento da água. No entanto, as experiências feitas em centrais de
tratamento de água na Noruega revelaram

Água salobra
Conversor
de pressão

Água salgada

Energia

Filtro
de
água

Módulo de membranas

Turbina

Água salobra

Água doce

Filtro
de
água

Purga
de água doce

Figura 2 – Esquema simplificado do processo de produção de energia baseado na diferença de pressão osmótica [9]

A água doce entra na Unidade (a amarelo na
figura 2), sendo filtrada antes de entrar em
contacto com o módulo de membranas. No
interior do módulo, 80 a 90% da água doce é
transferida por osmose directa através da membrana para a água salgada (a azul na figura 2).
O processo osmótico aumenta o caudal volumétrico da água pressurizada, que passa então
por uma turbina, sendo aqui recuperada energia. A eficácia do sistema requer membranas
que operem com caudais de água relativamente elevados, mas simultaneamente com
uma eficaz rejeição de sal. Os estudos detalhados do sistema completo, incluindo perdas
de carga e perda de eficiência dos diferentes
componentes, que foram realizados durante
o projecto “Salinity Power”, permitiram mostrar que, para os actuais custos médios de
energia, para tornar o sistema viável, as membranas a utilizar deverão ser capazes de pro-

de água salgada deverá ser cerca de duas
vezes superior ao da água doce [9]. A água
salgada que sofreu diluição parcial (a verde
na figura 2) após passagem pelo módulo de
membranas divide-se em dois fluxos. Cerca
de 1/3 da água vai para a turbina onde é produzida energia e os restantes 2/3 voltam ao
conversor de pressão que assegura a pressurização do circuito de água salgada.
Embora teoricamente a diferença de pressão
osmótica máxima que é possível obter a partir da água do mar seja de 25 bar, as estimativas apontam para uma gama óptima de pressões de operação da instalação piloto entre os
10 e os 15 bar [6, 9], o que é equivalente a
uma barragem com um desnível de 100 a 145
metros, com uma turbina de produção de
energia gerando 1 MW/m3s de água doce.
Experimentalmente verificou-se que os melhores resultados foram obtidos para uma

que a filtração de partículas de dimensões
inferiores a 50 µm, em combinação com um
ciclo de limpeza e manutenção periódica, é
suficiente para manter a performance da
unidade de produção durante 7 a 10 anos,
valor este semelhante ao tempo de vida útil
dos sistemas de osmose inversa utilizados
em dessalinização [9].
Perspectivas económicas
do processo PRO

As fontes de energia renovável, tal como as
centrais hidroeléctricas, a energia eólica e a
energia da biomassa, apresentam, infelizmente, ainda limitações quando comparadas
com o crescimento do consumo exigido à
distribuição de energia eléctrica.
Se, como é de prever, o consumo de energia eléctrica continuar a aumentar, terão de

}
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Figura 3 – Esquema ilustrativo dos diferentes mecanismos de osmose: a) osmose directa, b) equilíbrio osmótico, c) osmose inversa (Δπ = diferença de pressão osmótica)
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ser encontradas alternativas no futuro. Nestas circunstâncias, a potência osmótica pode
vir a representar uma das mais significativas
fontes de energia renovável. Em comparação com outras formas de energia, como a
energia eólica, a energia das marés e a energia solar, a energia baseada no princípio PRO,
além de ser uma fonte de energia cuja produção pode ser mantida de forma praticamente contínua, requer instalações relativamente reduzidas e instaláveis em terra [6].
A tecnologia envolvida no processo de produção de energia baseado no princípio PRO
não conduz a emissões de CO2 e explora um
potencial praticamente inesgotável quando
comparado com a maioria das outras fontes
de energia renováveis. Só na Noruega e utilizando os Fiordes, o potencial técnico foi
estimado em cerca de 25 TWh por ano, o
que é equivalente a 20% do consumo de
energia no país. Na Europa, o potencial estimado é de cerca de 200 TWh/ano, enquanto que o potencial global é da ordem de
2000 TWh/ano [6,9]. Embora o custo de
uma central de produção de energia baseada
em PRO seja superior ao de uma central eólica, ela deverá ser concebida para poder operar na capacidade máxima, ou seja, mais do
que 7000 horas por ano, produzindo-se assim
uma quantidade de energia muito superior
por cada MW nominal instalado, o que baixa
o custo da energia baseada em PRO para um
nível interessante, como demonstram alguns
estudos económicos desenvolvidos recentemente [10-12].
Segundo a Statkraft, as estimativas dos custos totais mostram que a produção de energia recorrendo à tecnologia baseada no PRO
deverá vir a ter, entre 2010 e 2015, condições para competir com outras fontes de
energia renovável como a energia da biomassa
e a energia das marés (< 0,05 €/kWh).
Tecnologias utilizadas
no processo PRO
e impacto ambiental

A produção de energia baseada no princípio
PRO pode vir a representar um vasto mercado para a indústria das membranas e para
os fornecedores de equipamento de tratamento de água.
Muita da tecnologia hoje aplicada na indústria de tratamento de água pode ser facilmente adaptada às centrais de produção de
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energia, como é o caso das membranas, dos
conversores de pressão e de muitos equipamentos auxiliares. Cada MW de energia produzida poderá requerer a utilização de cerca
de 200.000 m2 de membrana. O mercado
de substituição para a mesma central deverá
ser quatro vezes superior a esta quantidade
considerando o tempo de vida da central.
Para operar cerca de 10% do potencial europeu estimado deverão ser necessários 700
milhões de m2 de membrana a funcionar em
simultâneo [9].
As centrais de produção de energia baseadas
em PRO vão representar uma grande eficiência relativamente à área requerida para a
sua construção. Uma central de 25 MW requer cerca de 40.000 m2 de solo, mesmo
sendo subterrânea, o que equivale à área ocupada por uma fábrica ou por um complexo
desportivo, muito inferior à área ocupada
por uma central de energia eólica ou da biomassa, dimensionadas para produzir a mesma
quantidade de energia eléctrica [9].
Um facto interessante é verificar que muitos
rios ao longo de todo o globo desaguam para
o oceano próximo de cidades ou em zonas
industriais, o que significa que a maioria da
energia a produzir pode ser aproveitada sem
necessidade de construção de centrais em
zonas distantes, e há que contar assim com
custos reduzidos de transporte de energia.
A mistura da água do mar com a água doce
é um processo que ocorre na natureza em
todo o mundo. O aproveitamento deste fenómeno através da construção de centrais
de produção de energia baseadas no princípio PRO, nas zonas de encontro entre a água
do rio e a água do mar, permite produzir
energia renovável e isenta de quaisquer emis-

sões directas de CO2, sem interferir de forma
significativa com a qualidade ambiental.
Tal como em muitas centrais hidroeléctricas, quer as edificações para conter os módulos de membranas, quer ainda as turbinas
e restantes serviços podem ser construções
subterrâneas, minimizando assim o impacto
ambiental.
Os procedimentos para manutenção das membranas requerem o uso de produtos químicos
de limpeza e agentes desinfectantes análogos
aos utilizados nas centrais de alimentação de
água potável, os quais não causam emissões
nocivas para o ambiente. Os produtos químicos a utilizar podem, em larga medida, ser
recuperados (após tratamento) de forma a
minimizar as emissões. Trata-se, portanto, de
um processo de produção de energia, classificável como uma tecnologia limpa.
Está a ser estudada a implementação de uma
unidade piloto de demonstração, em Portugal, que permitirá fazer optimização do processo, e realizar estudos da optimização das
membranas, que se reconhecem como o componente com maior campo para melhoramentos específicos, que permitam melhorar a eficiência global do Processo.

1 ICTPOL – Instituto de Ciência e Tecnologia
de Polímeros e IBB, Instituto Superior Técnico,
Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa
2 Departamento de Engenharia Química,
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa,
R. Conselheiro Emídio Navarro, 1949-014 Lisboa
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Revista “Ingenium”, Estatuto Editorial

A

revista “Ingenium” é o órgão de comunicação oficial da Ordem dos Engenheiros, assumindo-se como o veículo privilegiado de comunicação com os seus membros. Trata-se de uma
publicação bimestral e sem fins lucrativos. A “Ingenium” baseia-se em critérios de rigor,
honestidade e independência no tratamento dos seus conteúdos, e disponibiliza informação dedicada ao universo da engenharia. A “Ingenium” tem por objectivo divulgar notícias e eventos, estudos de casos, artigos técnicos e de opinião, análise de legislação e de temas actuais sobre engenharia e com interesse para os engenheiros, bem como as principais actividades promovidas pelas
Regiões, pelos Colégios de Especialidade e pelas Especializações de Engenharia. A “Ingenium” procura destacar temas da actualidade na área da engenharia e com relevância para a sociedade. A
“Ingenium” respeita a Constituição da República Portuguesa e todas as Leis portuguesas, nomeadamente as que se enquadram nos direitos, obrigações e deveres da Lei de Imprensa e do Código
Deontológico dos Jornalistas.

Ingenium Edições, Lda.
Relatório de Gestão do Exercício de 2009
Em conformidade com as disposições aplicáveis, a gerência da Ingenium - Edições, Lda., apresenta
o relatório de gestão relativo ao ano de 2009.

I – Análise Geral
Actividade desenvolvida em 2009
Dando continuidade ao objectivo de assegurar a sustentabilidade económica e financeira, sem re-

Em conformidade com o Artigo 16.º da Lei N.º 2/99, de 13 de Janeiro,
que aprova a Lei de Imprensa, publicamos a Demonstração de Resultados
Líquidos da Ingenium-Edições, Lda..
INGENIUM - Edições, Lda.
Demonstração de Resultados Líquidos

Proveitos e Ganhos
Vendas:
Mercadorias
Produtos
Prestações de serviços
Variação de produção
Trabalhos p/empresa
Subsídios à exploração
Outros proveitos ganhos operacionais
( B ).........................
Rendimentos de participação de capital
Outros juros e proveitos similares
Outros
( D ).........................
Proveitos e ganhos extraordinários
( F ).........................
Resultados operacionais: (B)-(A)=
Resultados financeiros: (D-B)-(C-A)=
Resultados correntes: (D)-(C)=
Resultado antes de impostos: (F)-(E)=
Resultado líquido do exercício: (F)-(G)=

34.806,00
0,00
230.605,19

265.411,19
0,00
0,00

0,00
0,00

31–12–2008

0,00
0,00

265.411,19

0,00

380,85
600,52
246.282,92

234.956,74
0,00
0,00
4.536,00
239.492,74

0,00
0,00
265.411,19
15,88
265.427,07
24.445,84
-48,73
24.397,11
14.735,10
12.147,73

149,50

III – Perspectivas para 2010

A gerência propõe que o resultado líquido positivo de 12.147,73 seja aplicado em Resultados
Transitados.
Gostaríamos ainda de deixar uma palavra de agradecimento pela confiança demonstrada por todos
os nossos clientes, fornecedores e às entidades que em nós confiaram para divulgação da publicidade às suas empresas, produtos e serviços. 

33.723,89

246.681,85
-6.945,82
239.736,03

0,00
28.280,00
206.676,74

Em 2009, num ambiente de crise dominado por uma conjuntura económica e social pouco favorável, a Revista Ingenium conseguiu ter um desempenho superior ao ano de 2008.
A nível económico e financeiro, os custos aumentaram cerca de 2,0%, cifrando-se em 250.691,97
(246.681,85 em 2008), influenciados pelos custos e perdas extraordinários.
Os proveitos registaram um acréscimo de cerca de 10,7% face ao ano anterior, atingindo o montante de 265.427,07 (239.736,03 em 2008), justificado pelo aumento das receitas em publicidade.
Em 2009, a Ingenium obteve um resultado líquido positivo no valor de 12.147,73 .

IV – Proposta de Aplicação de Resultados

0,00
211.577,66

18,61
246.301,53
380,32
246.681,85

0,00
4.536,00

0,00

Euros

26.714,33
0,00
7.009,56
380,85
0,00
0,00
0,52
600,00

II - Análise Financeira

Para 2010 perspectivam-se maiores dificuldades na contratação de publicidade, atendendo ao actual cenário de crise, o que conduzirá à redução das receitas, que obrigará a um esforço adicional
na procura de novos anunciantes e a uma redefinição do modelo de gestão, tendo em conta o crescente aumento de exemplares da revista, por edição, e a melhoria da sua qualidade.
O aumento da tiragem e a qualidade dos conteúdos são valores que não poderão ser postos em
causa, pois reforçam o elo de ligação entre os engenheiros e a sua associação profissional, conforme ficou demonstrado no último inquérito sobre a avaliação da Ingenium.
Prevê-se também a continuação da produção e edição de outros livros e publicações técnicas
de interesse para a profissão, tais como os livros da colecção de engenharia, manuais técnicos
e outros.

Demonstração de Resultados Líquidos

31–12–2009
Custos e Perdas
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:
Mercadorias
29.589,00
0,00 29.589,00
Matérias
Fornecimentos e serviços externos
177.948,82
Custos com o pessoal:
Remunerações
24.279,49
Encargos sociais:
Pensões
0,00
6.881,56 31.161,05
Outros
Amortizações imobiliz. corpóreo e incorpóreo
380,85
Ajustamentos
0,00
1.283,93
Provisões
1.664,78
Impostos
1,70
600,00
601,70
Outros custos e perdas operacionais
( A ).........................
240.965,35
Juros e custos similares
48,73
Outros
( C ).........................
241.014,08
9.677,89
Custos e perdas extraordinários
( E ).........................
250.691,97
2.587,37
Imposto sobre o rendimento do exercício
( G ).........................
253.279,34
12.147,73
Resultado líquido do exercício
265.427,07

corrência a subsídios à exploração concedidos pela Ordem dos Engenheiros, a Ingenium prosseguiu
com a contratação de publicidade externa e à produção editorial de livros técnicos.
Foram, assim, elaborados contratos de publicidade com 40 entidades, cujo valor total ascendeu a
230.605 , o que representou a inserção de setenta e seis páginas ímpares, onze meias páginas,
um quarto de página e nove encartes de publicidade.
O principal trabalho assegurado pela empresa foi a produção da Revista Ingenium, que continuou
a ser publicada bimestralmente, tendo aumentado a sua tiragem de forma gradual ao longo do ano,
tendo atingido uma produção máxima de 46.800 exemplares no final de 2009. Tal acréscimo deveu-se, sobretudo, ao aumento do número de membros inscritos na Ordem dos Engenheiros.
Foram também editados um livro da colecção Engenharia, nomeadamente, “Aquecimento a Baixa
Temperatura e Arrefecimento a Temperatura Elevada”, com uma tiragem de 500 unidades, e dois
livros relativos ao XVI e XVII Congressos da Ordem dos Engenheiros com uma tiragem de 600 unidades cada.

149,50
239.642,24
93,79
239.736,03
-6.790,18
130,89
-6.659,29
-6.945,82
-6.945,82
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INGENIUM - Edições, Lda.
Balanço Analítico

Balanço Analítico
Euros

ACTIVO
Imobilizado
Imobilizações corpóreas:
Equipamento administrativo

Activo
Bruto

31–12–2009
Amortiz.
Ajust. Acum.

Activo
Líquido

31–12–2008
Activo
Líquido

Euros

Capital Próprio e Passivo

31–12–2009 31–12–2008

Capital Próprio
Capital

5.000,00

5.000,00

Reservas:
2.403,40
2.403,40

Circulante
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
Clientes c/c
102.424,85
Clientes de cobrança duvidosa
3.081,42
Estado e outros entes públicos
0,00
Outros devedores
7.317,28
112.823,55
Depósitos bancários e caixa:
Depósitos bancários
67.094,14
Caixa
50,00
67.144,14
Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de proveitos
0,00
Custos diferidos
497,47
497,47
Total de amortizações
Total de ajustamentos
Total do Activo
182.868,56

2.254,04
2.254,04

149,36
149,36

530,21
530,21

102.424,85
1.283,93
1.797,49
0,00
6.681,31
635,97
7.965,24 104.858,31

70.713,00
0,00
2.593,50
6.435,13
79.741,63

67.094,14
50,00
0,00 67.144,14

42.722,28
50,00
42.772,28

6.122,03

6.122,03

Resultados transitados

Reservas legais

83.316,38

90.262,20

Sub-total

94.438,41 101.384,23

Resultado líquido do exercício

12.147,73

-6.945,82

106.586,14

94.438,41

Fornecedores c/c

41.051,91

20.745,24

Estado e outros entes públicos

17.732,98

2.515,01

Dividendos antecipados
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
Passivo
Dívidas a terceiros - Curto prazo:

Outros credores
0,00
497,47
497,47

0,00
3.257,60
3.257,60

0,00
2.254,04
7.965,24
10.219,28 172.649,28 126.301,72

3.390,00

4.463,34

62.174,89

27.723,59

3.888,25

4.139,72

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimo de custos
Proveitos diferidos
Total do passivo

0,00

0,00

3.888,25

4.139,72

66.063,14

31.863,31

Total Capital Próprio e Passivo 172.649,28 126.301,72

FERNANDO DUARTE, Jurista

CONSULTÓRIO JURÍDICO

Elaboração e Subscrição de Projectos,
Fiscalização e Direcção de Obra

Qualificações Exigidas aos Engenheiros
e Concorrência dos Outros Técnicos (III)
11. CONCORRÊNCIA DE OUTROS TÉCNICOS

Além dos Engenheiros, podem elaborar e subscrever projectos, assumir direcção de obra e a direcção de fiscalização de obra os seguintes técnicos:
11.1. Projectos de arquitectura – durante o período transitório de

cinco anos e nos termos supra indicados, concorrem com os Engenheiros civis:
	Arquitectos;
	Engenheiros Técnicos Civis;
	ATAE – Agentes Técnicos de Arquitectura e Engenharia (no Decreto 73/73, designados por construtores civis diplomados) que
cumpram os termos previstos no artigo 25.º da Lei (período transitório), nos projectos “de edifícios correntes e sem exigências especiais, que não excedam quatro pisos acima do nível do arruamento principal e cuja área total de pavimentos não ultrapasse
800 m2, bem como os projectos de alteração e os planos de demolição correntes”.
A partir de 01.11.2014. só os Arquitectos poderão elaborar e subscrever novos projectos de arquitectura.

11.2. Projectos de engenharia

Nos termos do preceituado na alínea b) do n.º 3 do artigo 10.º da
Lei n.º 31/2009, nos casos dos projectos de fundações, contenções
e estruturas de edifícios, os Engenheiros Técnicos (ET) estão excluídos de elaborar projectos de estruturas de edifícios que envolvam,
pela dimensão ou complexidade técnica da sua concepção ou execução, o recurso a soluções não correntes, salvo o que fosse fixado
em protocolo entre a Ordem dos Engenheiros e a ANET. Não tendo
havido qualquer protocolo, deveria manter-se tal exclusão. A Assembleia da República estabeleceu um princípio de exclusão dos ET em
projectos de obras especiais. Tal princípio apenas deveria ser derrogado (afastado) através de protocolo a celebrar entre as respectivas
associações públicas representativas das duas profissões. A Portaria
1379/2009 ignorou a reserva prevista na Lei e atribuiu aos ET competências que a Lei não lhes reconheceu. Ora, o legislador parlamentar apenas admitiu a derrogação por acordo entre a OE e a ANET,
sob certas condições base a que tal acordo deveria obedecer, a saber:
na definição das qualificações específicas, têm de ser tidas em conta
a complexidade da obra, as habilitações (bacharelato, licenciatura de 3 anos e licenciatura de 5 anos), a formação (ciências de base,
ciências de engenharia, ciências da especialidade e actualização de
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conhecimentos) e experiência efectiva dos inscritos nas respectivas
associações profissionais (artigo 27.º n.os 2, 3 e 4). Não havendo protocolo entre a OE e a ANET, o Parlamento incumbiu os membros
do Governo que tutelam as áreas das obras públicas e do ensino superior de definir tais qualificações específicas (artigo 27.º n.º 7), mantendo-se, evidentemente, as condições (cumulativas) de atribuição
(habilitações, formação e experiência efectiva), não podendo a Portaria dispor diferentemente. O que veio a verificar-se é que tal não
sucedeu. É que se tais condições são, efectivamente, exigidas e cumpridas pelos Engenheiros (têm de possuir licenciatura de 5 anos com
ciências de base, ciências de engenharia e ciências da especialidade
e cujo estatuto profissional regulador e respectivos regulamentos da
Ordem exigem actualização de conhecimentos e experiência efectiva para atribuição de qualificação profissional adequada consoante
as categorias e classe das obras), a Engenheiros Técnicos e a Arquitectos apenas é exigida uma das três condições impostas pela Lei:
experiência profissional. A Lei não cumpre, assim, a Portaria (ou
cumpre deficientemente). O que não pode ser. Os Engenheiros, para
lhes poderem ser atribuídos níveis de qualificação profissional, têm
de possuir, cumulativamente, os três requisitos (habilitações, formação e experiência efectiva), enquanto a Engenheiros Técnicos e a Arquitectos basta a mera experiência.
O mesmo se diga no que concerne à direcção de obra e à direcção
de fiscalização de obra; o n.º 2 do art.º 27.º da Lei n.º 31/2009 determina que, na definição daquelas qualificações específicas, deverão
ser tidas em conta: a complexidade da obra, as habilitações, a formação e experiência efectiva dos inscritos nas respectivas associações
profissionais. Portanto, para a direcção de obras e para a direcção de
fiscalização de obras complexas é também necessário possuir, cumulativamente, os três requisitos que a Lei exige, não bastando apenas
a mera experiência.
O n.º 3 do mesmo artigo estabelece na alínea b) que as qualificações a definir deverão respeitar as qualificações decorrentes das especialidades e, se aplicável, de especializações previstas nos respectivos estatutos profissionais de acordo com os critérios de adequação definidos na Lei. A única associação pública profissional que tem
nos seus estatutos Especializações e que pode atribuir títulos de Especialista é a Ordem dos Engenheiros. A ANET, embora afirmasse
a atribuição de Especializações aos seus membros, nomeadamente
em Estruturas, não possui competência legal para o efeito, pelo que,
tais atribuições são inválidas e não podem ser oficialmente reconhecidas. O legislador não conferiu tal qualificação profissional aos Engenheiros Técnicos, estando reservada somente aos Engenheiros.
Assim, sempre que seja exigido, em qualquer situação (concurso
público ou outra), um Especialista nas áreas da Engenharia, só aos
Engenheiros deve ser permitido o acesso – integrando as respectivas equipas de projecto, de execução e de fiscalização –, não podendo os ET aceder porque a ANET não tem competência legal
para atribuição de títulos de especialista. A P 1379/2009 trata apenas de qualificações mínimas, podendo sempre ser exigidas qualificações mais elevadas.
Ora, a Portaria n.º 1379/2009 atribuiu aos Engenheiros Técnicos (e
também aos Arquitectos) competências à revelia dos critérios e princípios definidos no artigo 27.º da Lei n.º 31/2009, porquanto não tem
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em conta a formação e as habilitações, que deveriam ser exigíveis
para a prática de actos em obras de maior complexidade. Ao reconhecer as competências dos Arquitectos e dos Engenheiros Técnicos
em função, unicamente, do número de anos (até 5 anos, entre 5 e 13
e com mais de 13 anos), a Portaria viola a Lei, designadamente o disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 31/2009.
A única associação pública em que as qualificações específicas são
atribuídas por qualificações profissionais previstas no estatuto, é a
Ordem dos Engenheiros, aonde, as qualificações específicas reguladas na Portaria foram designadas por Engenheiros Estagiários, Engenheiros, Engenheiros Seniores, Engenheiros Conselheiros e Engenheiros Especialistas. A atribuição de cada uma destas categorias e
níveis de qualificação profissional obedece a uma avaliação que tem
em conta o definido no estatuto da OE e nos regulamentos aplicáveis, nomeadamente nos Regulamentos de Admissão e Qualificação
e das Especializações, o que não se verifica com as outras associações profissionais.
O que a seguir se descreve (11.2.1. a 11.2.4.) é o que decorre da
Portaria, a qual não tem em conta (mas deveria ter), nos casos acabados de expor, as reservas e exigências de qualificações definidas
na Lei. Considera-se da maior importância que os Engenheiros estejam atentos às posições da Ordem sobre o novo regime, em especial da Portaria.
11.2.1. Categoria IV (Portaria art.º 11.º) – Concorrem com os Enge-

nheiros Conselheiros, Seniores e Especialistas:
Engenheiros Técnicos com mais de 13 anos de experiência profissional, nas seguintes obras:
a)	Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos em edifícios;
b) Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos em edifícios;
c) Sistemas de segurança integrada;
d) Sistemas de gestão técnica centralizada;
e) Auto-estradas;
f) Sistemas de ajuda à navegação e controlo de tráfego aéreo;
g)	Estações de tratamento de água para mais de 50 000 habitantes
ou, quando envolverem exigências especiais quanto aos processos de tratamento e automatismo, tais como ozonização ou adsorção por carvão activado, para população inferior;
h)	Estações de tratamento de águas residuais para mais de 50 000
habitantes, ou, quando a linha de tratamento integre processos
não convencionais, para população inferior;
i) Sistemas de reutilização de águas residuais;
j)	Estações de tratamento de resíduos sólidos para mais de 50 000
habitantes ou, quando envolverem exigências especiais, para população inferior;
)	
l Sistemas de recuperação de energia a partir dos resíduos sólidos;
m) Sistemas de reutilização e reciclagem de resíduos tratados;
n) Estações de tratamento de resíduos perigosos;
o) Sistemas de ajuda à navegação e controlo de tráfego marítimo;
p)	Concepção, tratamento e recuperação de espaços exteriores na
componente de engenharia;
q) Demolições com exigências especiais.
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11.2.2. Categoria III (art.º 10.º) – Concorrem com os Engenheiros

Conselheiros, Seniores e Especialistas, os Engenheiros Técnicos com
mais de 13 anos de experiência profissional.
Os Engenheiros e os Engenheiros Técnicos, estes últimos com o mínimo de 5 anos de experiência profissional, concorrem com aqueles
e entre si nas obras elencadas em 6.3.1.1. (vd Ingenium n.º 114).
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As obras elencadas no 6.º parágrafo do ponto 5 deste artigo só podem
ser coordenadas por Engenheiros ou por Engenheiros Técnicos (vide
Ingenium n.º 114).
11.3. Direcção de obra e direcção de fiscalização de obra (Portaria –

art.os 12.º a 19.º).

11.2.3. Categoria II (art.º 9.º) – Concorrem com os Engenheiros Con-

11.3.1. Edifícios

selheiros, Seniores e Especialistas e os restantes Engenheiros: os Engenheiros Técnicos com o mínimo de 5 anos de experiência profissional. Os Engenheiros Técnicos com menos de 5 anos de experiência
concorrem com todos aqueles nas obras seguintes:
a)	Estruturas de edifícios com menos de 15 m de altura das fundações à cobertura;
b) Estruturas de edifícios com vãos não superiores a 8 m;
c)	Instalações, equipamentos e sistemas de águas e esgotos em edifícios;
d) Instalações, equipamentos e sistemas eléctricos em edifícios;
e) Caminhos municipais, vicinais e estradas florestais;
f) Arruamentos urbanos com faixa de rodagem simples;
g)	Sistemas de abastecimento de água, excluindo o tratamento, de
aglomerados até 10 000 habitantes;
h)	Sistemas de resíduos sólidos, excluindo o tratamento, de aglomerados até 10 000 habitantes;
i)	Estações de tratamento de resíduos sólidos, sem exigências especiais e por processos de aterro controlado, servindo até 10 000
habitantes;
j)	Estruturas especiais, nomeadamente torres, mastros, chaminés,
postes, coberturas, silos e antenas;
l)	Concepção, tratamento e recuperação de espaços exteriores na
componente de engenharia;
m)	Demolições correntes.

11.3.1.1.	Concorrem com os Engenheiros Conselheiros, Seniores e
Especialistas os Engenheiros Técnicos com mais de 13
anos de experiência profissional, nas obras até à classe 9
de alvará.
11.3.1.2.	Os Engenheiros e os Engenheiros Técnicos, estes últimos com
o mínimo de 5 anos de experiência profissional, concorrem
com aqueles e entre si nas obras até à classe 8 de alvará.
11.3.1.3.	Concorrem com os Engenheiros Conselheiros, Seniores e
Especialistas e restantes Engenheiros: os Engenheiros Técnicos na direcção de obras até à classe 5 de alvará e na direcção de fiscalização até à classe 6.
11.3.1.4.	Concorrem com todos os mencionados nos pontos anteriores até à classe 5 de alvará os arquitectos com o mínimo
de 5 anos de experiência profissional, com excepção das
seguintes obras:
	Demolição e preparação dos locais da construção, perfurações e sondagens;
	Instalações eléctricas, de canalização, de climatização e
outras instalações (alíneas g) e h) do n.º 4 do art.º 8.º
da Lei 31/2009);
	Obras em edifícios com estruturas complexas ou que
envolvam obras de contenção periférica e fundações especiais.
11.3.1.5.	Concorrem ainda com todos os outros técnicos os arquitectos com o mínimo de 3 anos de experiência, até à classe
3 de alvará, com as excepções referidas em 11.3.1.4..
11.3.1.6.	Os Engenheiros Estagiários e os “Engenheiros Técnicos
Estagiários” concorrem com todos os outros técnicos e
entre si até à classe 2 de alvará.
11.3.1.7.	Concorrem ainda com todos os outros técnicos os Arquitectos nas obras até à classe 2 de alvará, com excepção
das obras referidas em 11.3.1.4..
11.3.1.8.	A direcção de obras em edifícios enquadráveis até à classe
2 de alvará pode ainda incumbir (direitos adquiridos, mas
só até à classe 2) a outros técnicos de empresas classificadas em subcategorias ou afins de trabalhos que não envolvam especial complexidade ou risco nos seguintes casos
(P 1379/2009 – art.os 13.º, n.º 3 e Portaria 16/2004, art.º
2.º, n.º 2 e art.º 4.º, n.os 1 e 2):
a)	Nas subcategorias de classe 1, um profissional com conhecimento na área dos trabalhos em causa, comprovado através de certificado de aptidão profissional
(CAP) de nível 2 ou superior;
b)	Nas subcategorias das áreas da electricidade, gás ou comunicações, um técnico responsável por instalações
eléctricas, um técnico de gás ou um técnico ITED instalador;

11.2.4. Categoria I (art.º 8.º) – Concorrem com os Engenheiros Con-

selheiros, Seniores e Especialistas, restantes Engenheiros e Engenheiros Estagiários com o mínimo de 1 ano de experiência profissional:
os Engenheiros Técnicos e os “Engenheiros Técnicos Estagiários” com
o mínimo de 1 ano de experiência profissional.
11.2.5. Obras de conservação ou de alteração no interior de edifícios

A Lei admite (art.º 11.º) que podem ainda ser elaboradas por outros técnicos as peças escritas e desenhadas respeitantes a obras de
conservação ou de alteração no interior de edifícios sujeitas a um
regime de isenção de procedimento de controlo prévio (alíneas a)
e b) do n.º 1 do art.º 6.º do RJUE).
11.2.6. Coordenação de projecto (Lei – art.º. 8.º)

Até à classe 4, concorrem com os Engenheiros: os arquitectos, os arquitectos paisagistas e os Engenheiros Técnicos, que sejam qualificados
para a elaboração de qualquer projecto no tipo de obra em causa.
Nas obras de classe 5 ou superior concorrem com os Engenheiros
que sejam qualificados para a elaboração de qualquer projecto no
tipo de obra em causa e com mais de 5 anos de experiência na elaboração ou coordenação de projecto, os outros técnicos referidos no
parágrafo anterior que reúnam as mesmas condições.
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c)	As empresas classificadas em classes 1 e 2, um profissional com conhecimento na área dos trabalhos em
causa, comprovado através de CAP de nível 3 ou superior;
d) Agente técnico de arquitectura e engenharia (ATAE);
e)	Profissional que tenha concluído com aproveitamento
um curso de especialização tecnológica (CET), comprovado através do CAP de nível 4, cuja valia seja reconhecida por despacho do Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
Estão tacitamente revogados pelo n.º 3 do art.º 13.º da P 1379/2009
os preceitos da Portaria 16/2004, que permitiam que os referidos
técnicos pudessem exercer a direcção de obras nas classes 3 e 4, pelo
que, a partir de 01/11/2009, só poderão fazê-lo nas classes 1 e 2.
11.3.1.9.	A direcção de fiscalização de obras de construção de edifícios e outros trabalhos preparatórios e complementares
da referida construção, até à classe 2 de alvará.
Mais uma vez, a Portaria (art.º 17.º n.º 3) não obedece ao preceituado na Lei. Nos termos conjugados do disposto na alínea d) do n.º 1
e no n.º 4 do artigo 15.º da Lei 31/2009, no que concerne aos “outros técnicos” apenas os Agentes Técnicos de Arquitectura e Engenharia (ATAE) com CAP de nível 4 ou CET na área de condução
de obra, podem exercer direcção de fiscalização de obras até à classe
2, com as seguintes excepções:
1.ª Obras mencionadas nas alíneas g) a h) do n.º 4 do artigo 8.º (embora a Lei mencione as alíneas a) a h), compreende-se a interpretação
correctiva da Portaria já que a direcção de fiscalização de obras por parte
destes técnicos só tem lugar na construção de edifícios, considerando
o regulamentador que as alíneas a) a f) não se reportam a edifícios);
a)	De demolição e preparação dos locais da construção, perfurações e sondagens;
b) De instalações eléctricas, de canalização, de climatização e de
outras instalações.
2.ª
a) Em edifícios com estruturas metálicas;
b) Em edifícios com estruturas complexas;
c) Em edifícios que envolvam obras de contenção periférica e
fundações especiais;
d) Em imóveis classificados, em vias de classificação ou inseridos
em zona especial ou automática de protecção.
Ora, a Portaria, no n.º 3 do artigo 17.º, referindo as mesmas excepções, determina que “A direcção de fiscalização de obras em edifícios até à classe 2 de alvará pode ainda incumbir aos técnicos referidos no n.º 2 do artigo 2.º da Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro, e nos n.os 1 e 2 do artigo 4.º do mesmo diploma”, ou seja, os
que, nos termos do artigo 13.º da Portaria 1379/2009, podem exercer, em certas condições, direcção de obra. Mas não é isto que a Lei
dispõe. A Lei regulou diferentemente a direcção de obra e a direcção de fiscalização de obra, sendo mais exigente nesta ao só permitir que os “outros técnicos” que podem fazer fiscalização sejam os
ATAE com CAP de nível 4 ou com CEP em condução de obra.
Todos os restantes “outros técnicos” mencionados em 11.3.1.8., embora possam exercer direcção de obra, estão arredados da direcção
de fiscalização de obra.
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A diferença nas condições exigidas para o exercício da direcção de obra
e para a direcção de fiscalização de obra, dever-se-á, em nosso entendimento, ao facto da primeira estar há longo tempo consagrada na regulamentação (a P 16/2004 é de Janeiro de 2004, mas já anteriormente tal situação existia), enquanto a fiscalização só é regulamentada
a partir do actual regime, entrado em vigor em 01/11/2009.
11.3.1.10.	As obras cujo projecto de estruturas tenha sido classificado na categoria IV incumbem, independentemente
da classe de alvará, a Engenheiros Conselheiros, Seniores e Especialistas e a Engenheiros Técnicos com o mínimo de 13 anos de experiência.
11.3.1.11.	A direcção de obras e a direcção de fiscalização de obras
em edifícios classificados ou em vias de classificação,
ou inseridos em zona especial ou automática de protecção, incumbem, independentemente da classe de alvará, a Engenheiros Conselheiros, Seniores e Especialistas e a Engenheiros Técnicos com o mínimo de 13 anos
de experiência e ainda a Arquitectos com o mínimo de
10 anos de experiência, no caso destes últimos, com as
excepções referidas em 11.3.1.4..
11.3.2. Outras obras (Portaria – art.os 14.º e 18.º)

A direcção de obras e a direcção de fiscalização de obras, que não
sejam de edifícios, incumbe a Engenheiros, a Engenheiros Técnicos
e a Arquitectos, nos seguintes termos:
11.3.2.1.	A Engenheiros e Engenheiros Técnicos, nas obras das categorias I e II;
11.3.2.2.	A Engenheiros e Engenheiros Técnicos, estes últimos com
o mínimo de 5 anos de experiência, nas obras da categoria III;
11.3.2.3.	A Engenheiros Conselheiros, Seniores e Especialistas e a
Engenheiros Técnicos com o mínimo de 13 anos de experiência, nas obras da categoria IV.
11.3.2.4.	Espaços exteriores até à categoria III podem também incumbir a Arquitectos com o mínimo de 3 anos de experiência, com excepção das obras previstas em 11.3.1.4..
11.3.2.5.	Jardins e sítios históricos da categoria IV podem também
incumbir a Arquitectos com o mínimo de 5 anos de experiência, com a excepção prevista no número anterior.
11.3.2.6.	Imóveis classificados, em vias de classificação ou inseridos em zona especial ou automática de protecção, que
não sejam edifícios, incumbem, independentemente da
classe de alvará, a Engenheiros Conselheiros, Seniores e
Especialistas e a Engenheiros Técnicos com o mínimo de
13 anos de experiência e a Arquitectos com o mínimo de
10 anos de experiência, no caso destes últimos, com as
excepções referidas em 11.3.1.4..
Nestas obras, os Engenheiros Estagiários e os Engenheiros Técnicos
Estagiários não podem exercer a direcção de obra nem a direcção
de fiscalização.
11.3.3. Paisagismo. Fiscalização

Nas obras cujo projecto ordenador seja de paisagismo: (i) até à classe
5 de alvará, a direcção de fiscalização pode incumbir a Arquitecto
paisagista (artigo 19.º n.º 1 da Portaria); (ii) nas obras das classes 6

Elaboração e Subscrição de Projectos, Fiscalização e Direcção de Obra
Qualificações Exigidas aos Engenheiros e Concorrência de Outros Técnicos (III)

a 9, o director de fiscalização deve ser coadjuvado por Arquitecto
Paisagista (art.º 19.º n.º 2).
Ora, o n.º 2 do referido artigo 19.º está inscrito na Portaria à revelia da Lei, pois esta não regula funções de coadjuvação, regulando
apenas as funções de director de obra e de director de fiscalização.
A Portaria não pode inovar, pelo que não pode regular o que não
está na Lei. Se tal fosse admitido, então também deveria ser seguido
idêntico critério para outros tipos de projecto e não apenas para o
paisagismo. Assim, quando o director de fiscalização de obra de um
projecto de paisagismo (até à classe 5) fosse um Arquitecto Paisagista, também deveria ser coadjuvado por um Engenheiro Civil para
fiscalização dos trabalhos de engenharia civil e por um Engenheiro
Electrotécnico para fiscalizar os trabalhos das redes eléctricas, o
mesmo se aplicando a outras especialidades. Estamos perante um
tratamento discricionário à revelia da Lei.
11.3.4. Direcção de obra por Arquitectos

Nos termos do n.º 3 do artigo 42.º do estatuto da Ordem dos Arquitectos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho, são
considerados actos próprios da profissão de Arquitecto, entre outros,
a “gestão e direcção de obras”. O legislador (Parlamento) da L 31/2009
acolheu tal prerrogativa e considerou-a no respectivo articulado.
Assim, nos artigos 4.º e 13.º, relativos, respectivamente, às “Disposições gerais” e ao “Director de obra”, embora se considerem qualificados para desempenhar aquela função os Engenheiros e os Engenheiros Técnicos (e outros técnicos até à classe 2 – obras até ao valor
de € 332.000), as prerrogativas legais dos Arquitectos foram ressalvadas, pois, em ambos os artigos, é dito: “Sem prejuízo do disposto
no artigo 42.º do Decreto-Lei n.º 176/98, de 3 de Julho”. Com tal
técnica de remissão para outro diploma legal, inclui os Arquitectos
sem ter de os designar directamente no texto da Lei. Compreende-se, pois, tal como está o texto, sem a expressão “Sem prejuízo…”,
seria tacitamente revogada a citada norma do estatuto dos Arquitectos que considera como acto próprio daquela profissão a “gestão e
direcção de obra” e os Arquitectos poderiam ficar arredados da direcção de obra. Assim poderão exercê-la (vds 11.3). Não se compreende a ressalva do artigo 13.º no que se refere à direcção de obra
pelos Arquitectos até á classe 5 (art.º 13.º da Lei e da Portaria conjugados). Se já constituía um paradoxo que a direcção de obra constasse de um diploma legal que abrange apenas Arquitectos (estatuto
da Ordem dos Arquitectos), quando, desde sempre, são, reconheci-
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damente, os Engenheiros e os Engenheiros Técnicos que possuem
qualificações (académicas e profissionais) para o efeito e não os Arquitectos, tal ressalva afigura-se-nos uma mera manutenção legal de
uma prerrogativa com pendor corporativo (curiosamente no mesmo
diploma e regime em que é estabelecido um fim para Engenheiros
e Engenheiros Técnicos projectarem Arquitectura, criando uma reserva exclusiva de actos próprios para os Arquitectos).
11.3.5. Diferentes exigências para a direcção de obra
e para a direcção de fiscalização de obra

A P 1379/2009 exige as mesmas qualificações aos Engenheiros para
direcção de obra e para a direcção de fiscalização de obra, quer ao
nível da categoria de obra, quer da classe de alvará, procedendo de
modo idêntico para os Arquitectos. Porém, tal não acontece com
os Arquitectos Paisagistas, Engenheiros Técnicos e restantes técnicos. Os Arquitectos Paisagistas não podem exercer direcção de obra,
mas podem assumir a direcção de fiscalização nas obras cujo projecto ordenador seja de paisagismo até à classe 5 de alvará; por
outro lado, nas obras das classes 6 a 9, o director de fiscalização da
obra deve ser coadjuvado por Arquitecto Paisagista. Os Engenheiros Técnicos, em geral, só podem exercer direcção de obras até à
classe 5 de alvará, enquanto na direcção de fiscalização podem ir
até à classe 6. Os outros técnicos, nos termos do art.º 13.º da Lei
(cuja redacção não é, aliás, muito clara), poderiam exercer a direcção de obra em edifícios profissionais com CAP de níveis 2 ou 3,
nos termos da Portaria n.º 16/2004, diploma que admite estes técnicos em alternativa aos Engenheiros Técnicos (por efeito de direitos adquiridos?); porém, nos termos do art.º 15.º, n.º 1, alínea d)
da Lei, só podem assumir a direcção de fiscalização de obra em edifícios os ATEA com CAP de nível 4 ou CET na área de condução
de obra (compreendendo-se dispor de forma mais exigente em virtude da Portaria 16/2004 ser omissa, como, aliás, todo o anterior
regime, sobre a direcção de fiscalização de obras). A P1379/2009
vem dispor (art.º 17.º, n.º 3) de modo diferente, remetendo, tal
como na direcção de obra (art.º 13.º, n.º 3), para a Portaria 16/2004,
assim equiparando as exigências de qualificação para ambos os casos.
Tal não se compreende, sendo, aliás, de duvidosa legalidade tal preceito, pois a regulamentação operada pela P1379/2009 não complementou, nesta parte, a Lei, antes dispôs diferentemente do que
esta estabelecia, se não em ambos os casos, pelo menos na direcção de fiscalização de obras (vd 11.3.1.8.). 
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LEGISLAÇÃO

Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º 41/2010, de 12 de Maio
Recomenda ao Governo que disponibilize informação sobre o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico.
Resolução da Assembleia da República n.º 49/2010, de 31 de Maio
Recomenda ao Governo a adopção de medidas legislativas em matéria de
valorização de imóveis devido a decisões administrativas ou investimentos
públicos.

Decreto-Lei n.º 33-A/2010, de 14 de Abril
Aprova as bases da concessão do projecto, construção, financiamento, manutenção e disponibilização, por todo o período da concessão, da concessão
RAV Poceirão-Caia, da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e
Madrid.
Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de Abril
Regula o transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, de mercadorias perigosas, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2006/90/
CE, da Comissão, de 3 de Novembro, e a Directiva n.º 2008/68/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Setembro.

Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2010, de 1 de Abril
Aprova a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril
Aprova a Estratégia Nacional para a Energia 2020.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2010, de 27 de Abril
Altera as áreas sujeitas às medidas preventivas estabelecidas pela Resolução
do Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27 de Janeiro, necessárias à implementação do troço compreendido entre Vila Franca de Xira e Alenquer do
projecto de ligação ferroviária em alta velocidade entre Lisboa e o Porto.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 35/2010, de 6 de Maio
Aprova a Estratégia de Desenvolvimento da Base Tecnológica e Industrial
de Defesa.

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Decreto-Lei n.º 32/2010, de 13 de Abril
Estabelece medidas de protecção contra a introdução na Comunidade de
organismos prejudiciais aos vegetais e produtos vegetais e contra a sua propagação no interior da Comunidade, transpondo a Directiva n.º 2009/143/
CE, do Conselho, de 26 de Novembro, e a Directiva n.º 2010/1/UE, da Comissão, de 8 de Janeiro, que alteram a Directiva n.º 2000/29/CE, do Conselho, de 8 de Maio, e procedendo à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º
154/2005, de 6 de Setembro.

Ministério da Administração Interna
Portaria n.º 269/2010, de 17 de Maio
Estabelece que o período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta
contra Incêndios vigore de 1 de Julho a 15 de Outubro no ano de 2010.

Decreto-Lei n.º 48/2010, de 11 de Maio
Estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício da actividade de inspecção técnica de veículos a motor e seus reboques e funcionamento dos centros de inspecção e revoga o Decreto-Lei n.º 550/99, de 15 de Dezembro.

Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento
Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de Abril
Estabelece o regime jurídico da mobilidade eléctrica, aplicável à organização,
acesso e exercício das actividades relativas à mobilidade eléctrica, bem como
as regras destinadas à criação de uma rede piloto de mobilidade eléctrica.
Decreto-Lei n.º 50/2010, de 20 de Maio
Cria o Fundo de Eficiência Energética previsto no Plano Nacional de Acção
para a Eficiência Energética.
Decreto-Lei n.º 51/2010, de 20 de Maio
Simplifica o procedimento para a instalação de sobreequipamento em centrais eólicas, revê os respectivos regimes remuneratórios e prevê a obrigação de instalação de equipamentos destinados a suportar cavas de tensão,
alterando o Decreto-Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio.

Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território
Decreto-Lei n.º 30/2010, de 28 de Abril
Quinta alteração ao regime jurídico do comércio de licenças de emissão de
gases com efeito de estufa, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 233/2004, de
14 de Dezembro, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a
Directiva n.º 2009/29/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23
de Abril.
Portaria n.º 228/2010, de 22 de Abril
Define o logótipo para uso por parte das entidades gestoras das plataformas de negociações no âmbito do mercado organizado de resíduos.

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Região Autónoma dos Açores – Assembleia Legislativa
Decreto-Lei n.º 33/2010, de 14 de Abril
Aprova as bases da concessão do serviço público aeroportuário de apoio à
aviação civil, compreendendo o estabelecimento, o desenvolvimento, a gestão e a manutenção das infra-estruturas aeroportuárias dos aeroportos de
Lisboa, do Porto, de Faro, de Ponta Delgada, de Santa Maria, da Horta, das
Flores e do Terminal Civil de Beja, bem como de novos aeroportos, incluindo
o novo aeroporto de Lisboa.
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Decreto Legislativo Regional n.º 19/2010/A, de 25 de Maio
Regulamenta a elaboração e disponibilização de relatórios e informação
pública sobre o estado do ambiente, regula o apoio às organizações não
governamentais de ambiente e altera a composição e normas de funcionamento do Conselho Regional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável (CRADS).
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MARIA FERNANDA ROLLO
Professora do Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univ. Nova de Lisboa

A introdução do telefone em Portugal
Da Edison Gower Bell Telephone à The Anglo
Portuguese Telephone Company (APT) (I)

A

primeira exploração das redes telefónicas de Lisboa e Porto foi concedida, em
Portugal, por contrato celebrado em
1882, à Edison Gower Bell Telephone Co. of
Europe, Limited, ficando reservada ao Estado
a implantação do serviço no resto do País. Em
1887, a concessão da Edison foi para The
Anglo Portuguese Telephone Company (APT)1,
dada a necessidade de criar uma empresa específica para o serviço telefónico português.
A Anglo-Portuguese Telephone Company,
Ltd, exerceu a sua actividade em Portugal ao
longo de setenta anos, explorando as redes
telefónicas de Lisboa e Porto e alargando-se
mais tarde para as áreas circundantes das duas
cidades. Tendo adquirido a concessão anteriormente entregue à Edison Gower Bell, em
Setembro de 1887, a APT renovou contrato
com o governo português em 1901 e 1928,
prolongando estas condições até 1967. Composta por investimentos britânicos, a Companhia operou essencialmente com tecnologia inglesa, sendo responsável, por exemplo,
pela automatização das centrais telefónicas
de Lisboa e Porto, iniciada na década de 30,
mas com maior impulso após a II Guerra
Mundial. Em 1967, data em que findou a

concessão acordada, o universo patrimonial
da APT foi resgatado pelo Estado português,
constituindo-se a empresa pública TLP.
Patenteado por Alexander Bell em 1876 nos
Estados Unidos e aperfeiçoado por Thomas
Edison, o telefone surge como um objecto
de adorno ou como mais um aparelho experimental produzido pelo espírito positivista.
Em 1884, a empresa de Bell inaugurou a primeira linha telefónica interurbana, entre Boston e Nova Iorque. A partir de então, as redes
telefónicas expandiram-se freneticamente
pelo Mundo fora contagiando sucessivos países; em breve, a maioria das grandes cidades
possuía centrais telefónicas próprias.
Um ano depois de Bell ter registado a patente do aparelho, realizaram-se em Portugal as primeiras comunicações experimentais de telefonia: a 24 Novembro de 1877
foi feito o primeiro ensaio entre Carcavelos
e a Estação do Cabo, em Lisboa.
Entusiasta, o rei D. Luís I assistiria em Dezembro desse mesmo ano, à ligação telefónica entre o Observatório Meteorológico da
Escola Politécnica de Lisboa e o Observató-

rio Astronómico da Tapada da Ajuda; segundo
relatos da época, o monarca terá ficado maravilhado com a circunstância de ter reconhecido pelo timbre, as vozes dos engenheiros
que dirigiram a experiência, quando estes o
cumprimentaram do outro lado da linha2.
Nos anos seguintes, entre 1879 e 1880, dariam entrada no Ministério das Obras Públicas vários requerimentos para o estabelecimento e exploração das redes telefónicas de
Lisboa e Porto.
A construção das primeiras redes telefónicas em Portugal só seria iniciada em 1882,
depois de ultrapassadas diversas hesitações
e frustradas várias propostas.
O corpus legislativo do regulamento provisório publicado em 1880 para os serviços
telégrafo-postais expressava um grau de importância dada aos telefones ainda pouco reflectido, remetendo este meio de comunicação para a designação de linhas “acústicas”
ou “outras”; de qualquer forma, era esse o
articulado que estipulava os requisitos básicos que os proponentes deviam respeitar no
pedido de concessão.

1 Diário do Governo, 9 de Setembro de 1887. | 2 Diário de Notícias, de 17 de Dezembro de 1877, p. 1. | 3 Diário do Governo, 12 de Fevereiro de 1881. | 4 Idem.
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A abertura do primeiro concurso público
para estabelecimento e exploração de redes
telefónicas, tanto para Lisboa e Porto como
para outras cidades do País, foi, por fim,
anunciada em Fevereiro de 1881, com a publicação do programa e condições para efeitos de contratos a celebrar3.
Pelo teor da documentação ficavam claros
os requisitos fundamentais impostos pelo
Estado: a comparticipação mínima de 5%
dos lucros brutos da companhia concessionária; o compromisso de ligação das estações
telefónicas a construir com as estações telégrafo-postais do Governo e, naturalmente,
a sujeição à fiscalização pela Direcção Geral
dos Correios, Telégrafos e Faróis. Na verdade, as condições eram exigentes… requerendo contrapartidas elevadas, porventura
excessivas relativamente à modéstia dos benefícios concedidos...4
De qualquer forma, o concurso foi anulado;
atrasos processuais, a saída do Ministério presidido por Anselmo Braamcamp em Março
de 1881 e a própria desistência dos candidatos que inicialmente se propuseram, assim o
determinaram. Num ofício que então dirigiu
ao Ministro das Obras Públicas, o Director
Geral dos Telégrafos e Faróis, Guilhermino
Augusto de Barros, lamentava o sucedido,
explicando-o nos seguintes termos: É de crer,
infelizmente, que o melhoramento em questão, não poderá ser empreendido por muitas
outras empresas porque é assunto pouco conhecido e porque as condições do programa
pouco se prestam a proventos industriais em
país de limitado movimento comercial como
o nosso. Antes deste concurso e em diversas
épocas fizeram-se ao governo várias propostas (...) mas as condições delas eram de todo
o ponto inaceitáveis no seu conjunto, e em
geral visariam talvez ao lucro de uma transferência de concessão5.
O impasse criado veio a ser ultrapassado através do lançamento de um novo concurso em
cujo regulamento se introduziram as alterações necessárias à viabilização da concessão
retirando, nomeadamente, a exigência de privilégio exclusivo e definindo a percentagem
para o Estado a partir da receita líquida. O

novo concurso público foi aberto em Setembro do mesmo ano, para o estabelecimento e
exploração das redes telefónicas nas cidades
de Lisboa e Porto. A comissão nomeada para
dirigir os seus actos era composta por Castanheira das Neves e Paulo Benjamim Cabral.
Houve apenas uma proposta, da qual resultou a adjudicação e a celebração do contrato
para a primeira exploração das redes telefónicas de Lisboa e Porto, com a Edison Gower
Bell Telephone Co. of Europe, Limited.
A adjudicação das redes telefónicas de Lisboa e Porto foi assinada em 13 de Janeiro de
1882. Mediante os termos do contrato foram
estabelecidos os princípios de fiscalização das
tarifas aplicadas pela companhia, o compromisso de contribuir para o Estado com 7 1/8
da sua receita líquida e a ausência de privilégio exclusivo e de isenção de direitos alfandegários. A concessionária conseguira, porém,
que lhe fosse permitido estabelecer gratuitamente, no decurso dos primeiros quatro
meses, 100 ligações de casas à sua escolha
com as suas estações.
A Edison Gower Bell Telephone Company of
Europe, Ltd, tornou-se assim a primeira companhia de telefones a operar em Portugal;
também ela descendia da concentração de
outras empresas britânicas, sendo presidida
por Eduard Gourand e representada em Portugal por Henry Samuel Samuel. Ultrapassada a fase do concurso público, a única concorrente tornou-se concessionária em regime
provisório, reflexo da carência de suportes
legislativos regulamentares desta nova actividade. A companhia britânica operava apenas nas cidades de Lisboa e Porto, ficando
reservada ao Estado a implantação do serviço no resto do País.
O interesse económico pelo telefone manifestou-se de forma tímida em Portugal, sofrendo alguns embates nos primeiros anos
de prestação deste serviço. À parte algumas
experiências realizadas previamente, foi fundamentalmente a partir de 1881 que as comunicações telefónicas ganharam fôlego para
arrancar nos grandes centros urbanos portugueses. A telefonia, enquanto negócio concorrencial a explorar, foi também alvo de

concentrações e fusões de empresas, onde
o predomínio britânico era já ameaçado.
O tempo de vida da Edison em Portugal foi
breve, em 1887, a empresa foi adquirida
pelo valor de £50 000 em participações6. A
concessão foi trespassada, por decreto de 25
de Agosto de 1887, para a The Anglo Portuguese Telephone Company (APT)7, dada a
necessidade de criar uma empresa específica para o serviço telefónico português. O
contrato de 1882 sofreu as alterações indispensáveis, celebrando-se em 14 de Setembro de 1887 os novos termos de concessão,
prolongada pelos quinze anos subsequentes,
assente no novo cálculo da percentagem a
pagar ao Estado, agora estipulada em 3% da
receita bruta da companhia8.
Durante o primeiro semestre de 1891, a Companhia dos Telefones (como ficou popularmente conhecida a APT) montou na cidade
de Lisboa 64 linhas e concluiu os seguintes
traçados: Santa Justa-Intendente-Anjos, Santa
Justa-Madalena, Santa Justa-Praça da Figueira.
Os troços Santa Justa-Cais do Sodré e Bairro-Estrela encontravam-se em construção. No
Porto, durante o mesmo período, foram abertas ao público as estações suburbanas de Leça
e Matosinhos.
Assolada ainda por deficiências de abastecimento material decorrentes da nova Administração de Londres, onde se encontrava a
sede da empresa, a APT enfrentou, à entrada do século XX, sérias dificuldades financeiras. Estes problemas, que coincidiram
com a expansão das redes extra-urbanas, colocaram entraves ao desempenho administrativo a que a empresa se propusera. No
entanto, em 1901 foi firmado o contrato definitivo entre a Anglo-Portuguese e o Estado,
prolongando por mais trinta e seis anos as
condições da sua concessão. 
Bibliografia
	Maria Fernanda Rollo (coord.), História das Telecomunicações
em Portugal Da Direcção Geral dos Telégrafos do Reino à Portugal Telecom, Tinta da China, 2009.
	A. H. de Oliveira Marques e Maria Fernanda Rollo, “Os Meios
de Circulação e de Distribuição”, Portugal da Monarquia para
a República (Coordenação de A. H. de Oliveira Marques), Nova
História de Portugal, vol. XI, dirigida por Joel Serrão e A. H. de
Oliveira Marques, Editorial Presença, 1991.

5	Arquivo da Fundação Portuguesa de Comunicações, Concessão do Serviço Telefónico (1879 a 1901), Ofício de 07-03-1881 enviado pelo Director Geral dos Telégrafos e Faróis ao Ministro das Obras
Públicas.
6 AFPC, Concessão do Serviço Telefónico (1879 a 1901), APT 1, Contrato de 8 de Junho de 1887. | 7 Diário do Governo, 9 de Setembro de 1887. | 8 Idem.

MAIO / JUNHO 2010 INGENIUM 91

CRÓNICA

JORGE BUESCU
Professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Matemática, a Cidade e a Vida
Uma cidade tem muitas semelhanças com um ser vivo.
A Matemática explica porquê.

U

tiliza-se frequentemente a metáfora de
uma cidade como um ser vivo. De facto,
toda a agitação, burburinho e turbulência da vida diária nas cidades parece ser sinal
de vida própria. A própria evolução da vida
nas cidades, com o crescimento progressivo
de urbanizações e centros de recursos – de
cafés a supermercados, a escolas e a centros
de saúde – onde antes havia apenas descam-

de organização colectiva entre as cidades e
os seres vivos. Num sentido muito preciso,
Lisboa e um rato são variações sobre um
mesmo tema!
A história da matemática das cidades começa
de uma forma improvável, com o linguista
americano George Zipf. Nos anos 40 do século XX, Zipf estudou a ocorrência estatística de palavras em diferentes textos e dife-

A observação empírica de Zipf ao construir
estas classificações ordenadas foi completamente inesperada. O que ocorre é que a frequência com que uma palavra é utilizada é
inversamente proporcional à sua posição na
tabela. Ou seja, a palavra mais frequente
ocorre com uma frequência dupla da segunda
palavra, com uma frequência tripla da terceira palavra, e assim sucessivamente.

pados, tudo isto parece característico de organismos vivos. E assim construímos uma
imagem mental vitalista de uma cidade como
um organismo dotado de uma vida própria.
É claro que esta imagem é uma metáfora,
uma imagem mental conveniente. No entanto, uma das vantagens da abordagem matemática é que ideias tão vagas como esta
podem ter tradução quantitativa. E, neste
caso, aparentemente com sucesso: dados
científicos recentes mostram que, de facto,
existem ligações insuspeitadas em termos

rentes línguas. E chegou a uma conclusão surpreendente. Suponhamos que nos é dado um
certo corpus de termos linguísticos (digamos,
as palavras que ocorrem n' Os Lusíadas, ou
em Hamlet, ou num conjunto de jornais publicados hoje). Construamos agora a classificação destas palavras por ordem da frequência de utilização: em primeiro lugar, escrevemos a palavra mais utilizada, bem como a sua
frequência; em segundo lugar, a segunda palavra mais utilizada e respectiva frequência;
e assim por diante.

Mais ainda, este fenómeno é independente
do corpus seleccionado – independente do
conjunto de livros que se escolheu à partida,
ou mesmo da língua em que se está a trabalhar. Neste sentido, embora sendo uma observação fenomenológica, trata-se de uma
lei – que ficou justamente conhecida como
lei de Zipf.
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Quantitativamente, a lei de Zipf é relativamente simples de formular: ela afirma que,
numa população com as características apro-
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priadas, a probabilidade de se observar o n-ésimo elemento mais frequente é uma lei
de potência
p(n) = k·nª

(1)

onde k é uma constante de proporcionalidade e o expoente a, para o caso da lei de
Zipf, é aproximadamente -1. Também se diz
que a lei (1) é uma lei de escala com expoente a.
É claro que, tratando-se de uma lei fenomenológica – isto é, não deduzida de primeiros
princípios –, a lei de Zipf é necessariamente
uma aproximação. Por essa mesma razão,
não existe uma boa explicação sobre a razão

pela qual ela deve ser válida, ou seja, porque
é que a utilização de palavras por seres humanos segue uma distribuição de Zipf. O
facto é que as distribuições de tipo potência, como (1), são úteis para descrever populações em que há muitos dados afastados
da média – razão pela qual são conhecidas
por vezes como distribuições de cauda pesada: a frequência dos valores extremos, correspondentes à cauda da distribuição, decai
como uma potência, muito mais devagar,
portanto, do que uma curva normal.

Por outro lado, o próprio facto de não haver
uma boa razão para a lei de Zipf estar especificamente ligada à linguística, pode tornar
menos surpreendente o seguinte facto. A lei
de Zipf é observada em muitos outros contextos não relacionados com a linguagem,
como ordenações de pessoas por rendimentos, dimensões de empresas e, como foi observado pelo próprio Zipf, dimensões de cidades no mesmo país.
Tomemos, uma listagem das cidades americanas, ordenando-as de acordo com o número
de habitantes. Na tabela resultante, a maior
cidade tem o dobro de população da segunda,
o triplo da terceira, e assim por diante. Para
observar este fenómeno, basta fazer um grá-

fico log-log da posição das cidades em função
da população: o declive é aproximadamente
–1, o que é equivalente o expoente a=–1 na
equação (1). Ou seja, à lei de Zipf!
É importante salientar uma vez mais que este
padrão surge espontaneamente, como forma
de auto-organização das estruturas analisadas. Não há nenhum planeamento central a
gerir o crescimento das cidades, tal como não
há nenhuma autoridade linguística a impor
as frequências das palavras num texto. Mesmo

que existam mecanismos explicativos em
ambos os casos, eles serão provavelmente
muito diferentes. Em resumo: temos uma
lei, mas não temos uma teoria.
Viajemos agora até 2007. Um grupo de investigadores de Los Alamos liderado por Geo
ffrey West (do qual fazem parte os portugueses Luís Bettencourt e José Lobo) publica
um artigo no PNAS sobre “Crescimento, inovação, escalas e o ritmo de vida nas cidades”.
Nesse artigo os autores analisam, não as dimensões das cidades em si, mas a forma como
estas dimensões das cidades afectam uma
série de variáveis socioeconómicas: o número
de estações de serviço, o comprimento de
cablagem eléctrica, o total de depósitos em

bancos, o número de patentes, etc. É óbvio
que, à medida que as dimensões da cidade
crescem, todas as variáveis crescem: é claro
que uma cidade com mais habitantes tem
mais postos de abastecimento de gasolina, e
o volume total de depósitos bancários é maior.
A questão colocada é, contudo, mais subtil:
existem diferenças na escala com que estes
crescimentos se dão?
Os resultados uma vez mais são surpreendentes. As variáveis analisadas comportam-se
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muito aproximadamente, nos intervalos de
variação analisados, de acordo com leis de potências do tipo (1). No entanto, a grandezas
diferentes correspondem agora expoentes de
escala diferentes.
West e a sua equipa identificam, assim, três
tipos de grandezas, de acordo com o expoente da correspondente lei de escala.
Há grandezas que crescem com expoente
menor do que 1, ou seja, mais devagar do
que as cidades propriamente ditas: é o caso
do número de bombas de gasolina, do comprimento dos cabos eléctricos utilizados ou
da pavimentação das estradas. Estas grandezas estão tipicamente associadas a “infra-estruturas materiais”. São claramente grandezas onde existe um fenómeno de economia
de escala: se uma cidade é 10 vezes maior,
não precisa de 10 vezes mais estações de serviço. O expoente correspondente a estas
grandezas situa-se entre 0,75 e 0,8 – o que
será comentado mais abaixo.
Em segundo lugar, há grandezas que crescem com expoente 1, ou seja, são proporcionais à dimensão da cidade. Entra as variáveis analisadas, são deste tipo o número
total de habitações, o número de empregos
e os consumos domésticos de electricidade
e de água. Não é surpreendente que o expoente seja 1: trata-se de variáveis correspondentes a necessidades humanas individuais, e portanto seria até surpreendente
que não fossem proporcionais ao número
total de indivíduos envolvidos.
Em terceiro lugar, há uma grande quantidade de indicadores urbanos que crescem
com expoente maior do que 1. Estão neste
caso quantidades como o número de patentes, de inventores, de empregos em I&D, os
salários, os depósitos em bancos ou o custo
da habitação. Estas grandezas revelam bem
a natureza de interacção social do crescimento das cidades: o crescimento sobrelinear significa a existência de retornos crescentes em função da dimensão da população
e manifesta-se em grandezas com valor social, como a informação, a inovação ou a riqueza. Os expoentes característicos destas
grandezas estão entre 1,1 e 1,3.
Estes resultados são muito interessantes, pois
ajudam a compreender melhor em que as94 INGENIUM MAIO / JUNHO 2010
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pectos é que uma cidade se assemelha a um
ser vivo – e também em que aspectos difere.
Para isso, teremos de recuar até aos anos
1930 e ao biólogo suíço Max Kleiber.
É mais ou menos claro que a taxa metabólica de um animal cresce com a sua massa:
quanto maior é a sua massa, maior será a
energia necessária para o manter em funcionamento. No entanto, não se segue deste
facto que a taxa metabólica seja proporcional à massa do animal: há processos biológicos em que ocorrem “economias de escala”.
Por exemplo, o ritmo cardíaco de um beija-flor é de 1200 batimentos por minuto, enquanto o de uma baleia é de cerca de 8. Para
um ser vivo intermédio, o ritmo é também
intermédio (cerca de 70 batimentos por minuto no caso de um ser humano).
Kleiber estudou esta questão, chegando à
conclusão de que numa grande gama de ordens de grandeza (entre o rato e a baleia) a
taxa metabólica dos animais depende exclusivamente da sua massa M, e é dada por uma
lei de potência
B(M) = Mª

(2)

com expoente a=3/4. Esta é a lei de Kleiber.
O expoente 3/4 da lei de Kleiber é crucial.
A taxa metabólica por unidade de massa,
B/M, fica proporcional a M–1/4, pelo que diminui com a massa M do animal. É este facto
que permite uma economia de escala no consumo de energia: os animais maiores consomem menos energia por unidade de massa
e de tempo.
Há outra razão, contudo, pela qual a lei de
Kleiber é importante. Ao contrário do expoente –1 na lei de Zipf, existe uma compreensão teórica do expoente 3/4 da lei de Kleiber. Geoffrey West e James Enquist tinham
conseguido explicar esse expoente através de
um modelo da distribuição de recursos (energia e nutrientes) por parte do sistema sanguíneo do animal através do desenvolvimento
de um sistema de ramificação dos capilares
com estrutura fractal. É esse processo que
gera o aparecimento do expoente 3/4 e o
consequente desenvolvimento de economias
de escala no metabolismo.

E é esta a ligação da Biologia à Matemática
das cidades. As grandezas identificadas acima
como “infra-estruturas materiais” – comprimentos de cabos eléctricos, canalizações, redes
viárias – podem ser encaradas como desempenhando um papel análogo para a vida da cidade ao sistema circulatório para os animais.
Assim, é de esperar que a sua lei de escala seja
aproximadamente a dada pela lei de Kleiber.
E, pelo que se viu acima, é! O expoente destas grandezas está muito próximo de 3/4.
Assim, a Biologia ajuda a compreender a Matemática das cidades. As economias de escala
numa cidade ocorrem porque as grandezas
infra-estruturais seguem uma lei de escala de
tipo Kleiber.
Se esta análise revela em que é que uma cidade se assemelha a um ser vivo, por outro
lado ajuda também a compreender em que
sentido é que uma cidade é diferente de um
ser vivo. Com efeito, as variáveis com expoente superior a 1 (de que são exemplos os
salários, os depósitos bancários, as patentes
ou os empregos “super criativos”) não têm
qualquer análogo biológico – o que se compreende bem, uma vez que se trata essencialmente de variáveis que reflectem o valor
crescente da agregação social e o facto de
cidades maiores estarem associadas a maiores taxas de produtividade.
Parecem ser assim as actividades ligadas à
inovação e à riqueza, características da natureza social das cidades e para as quais não
existe análogo biológico, o motor do crescimento urbano.
No entanto, nem tudo é risonho nesta descrição: entre as variáveis estudadas que revelaram expoente maior do que 1 encontram-se os custos com habitação, os casos de SIDA,
o número de crimes ou a velocidade a que as
pessoas caminham na rua. Estes factos têm
uma interpretação bastante clara: correspondem à ideia intuitiva de que uma cidade grande
é mais cara, mais perigosa e tem um ritmo
de vida mais acelerado do que outra mais pequena. Podemos ter maiores rendimentos
numa cidade grande, mas não temos necessariamente melhor qualidade de vida.
Dependendo daquilo que queremos na vida,
maior pode não ser melhor. 

INTERNET
www.hidrografico.pt



Instituto Hidrográfico

Página oficial do Instituto Hidrográfico (IH), Órgão Central de Administração e Direcção da
Marinha, dotado de autonomia administrativa e financeira, que funciona na directa dependência do Chefe do Estado-Maior da Armada e reconhecido como Laboratório do Estado,
sob a tutela do Ministro da Defesa Nacional e superintendência conjunta desse Ministério e
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Nesta página é possível aceder a diversos conteúdos relacionados com Serviços, Produtos e
Dados do IH, previsões de marés e avisos aos navegantes, bem como a informação relacionada
com o Mar e as actividades marítimas, nas áreas de Investigação e Desenvolvimento, História
e Formação. Permite também o download de Documentos e Publicações editadas pelo IH.



Portugal Biodiversidade

http://portugalbiodiversidade.org

Website do Comité Português para a Biodiversidade, criado com o objectivo de dinamizar,
em Portugal, o Ano internacional da Biodiversidade (AIB), no âmbito da década das Nações
Unidas para a Educação e Desenvolvimento Sustentável.
Esta plataforma foi pensada para utilização pelas várias entidades e instituições nacionais e
internacionais que pretendam desenvolver e divulgar actividades no âmbito do AIB em Portugal. Para tal, disponibiliza um formulário para submissão de actividades e uma extensa lista
de eventos programados. Entre outros conteúdos, é possível aceder a comunicados, fotografias, documentos, notícias, directório de links e informação sobre concursos e empresas.

http://vivarepublica.centenariorepublica.pt



Exposição “Viva a República 1910-2010”

Patente na Cordoaria Nacional, em Lisboa, a exposição “Viva a República 1910-2010” mostra
o curso de um dos ciclos políticos mais marcantes da história recente de Portugal, o advento
da República, enquanto “momento decisivo de viragem de um Estado arcaico e dependente
e o início do processo de transição do regime oligárquico para uma democracia de massas
que só veio a florescer, definitivamente, em 25 de Abril de 1974”. No percurso, o viajante é
convidado a acompanhar “o triunfo da ideia republicana, a instauração do regime, a entrada
de Portugal na I Grande Guerra e os esforços infrutíferos para inverter o caminho de declínio
que derivou do desgaste humano e material provocado pelo conflito em África e na Flandres”.
Decorre até Outubro.



“A Minha Rua”

www.portaldocidadao.pt/PORTAL/aminharua

Disponível através do Portal do Cidadão, “A Minha Rua” permite ao cidadão reportar as mais
variadas situações relativas a espaços públicos, desde iluminação e jardins, passando por veículos abandonados ou recolha de electrodomésticos danificados. Com fotografia ou apenas em
texto, todos os relatos são encaminhados para a autarquia seleccionada, que lhe dará conhecimento sobre o processo e eventual resolução do problema. Para indicar o local da ocorrência é
disponibilizado um mapa no formulário da denúncia, que permite seleccionar o distrito, o município e, por fim, a freguesia, sendo também possível consultar outras ocorrências já reportadas. O projecto foi desenvolvido pela Agência para a Modernização Administrativa, em conjunto
com as autarquias piloto de Arganil, Borba, Évora, Murça, Ovar, Pombal e Portalegre. Está inserido no Programa Simplex’09 mas, para já, são ainda poucas as autarquias aderentes.

http://memoria.referata.com
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 Memória da Universidade
Com o objectivo de estar completamente operacional em 2011, ano em que a Universidade
de Lisboa (UL) comemora o seu centenário, esta ferramenta, bem ao estilo da Wikipédia,
apresenta-se como “uma Enciclopédia do Ensino, Ciência e Cultura na História da UL” e pretende constituir uma obra de referência, aberta e em permanente actualização, sobre a história da Universidade, permitindo a colaboração de um leque alargado de investigadores.
Para tal, a informação a disponibilizar incluirá dois níveis distintos: um de carácter factual e
prosopográfico, produzido por uma equipa a constituir no âmbito das comemorações, outro
relativo a artigos assinados por docentes e investigadores da UL e de outras instituições.
Contará, ainda, com uma Comissão Editorial e poderá funcionar por Grupos de Trabalho distribuídos pelas diferentes áreas estratégicas da UL.

LIVROS

Informações adicionais sobre as obras aqui divulgadas deverão ser recolhidas junto das respectivas editoras.
Os livros editados pela Ingenium Edições encontram-se à venda na OE, em Lisboa (Tel.: 21 313 26 00)

Troleicarros do Porto
Quatro Décadas na Cidade
Autor: António Vasconcelos
(Coordenação editorial)
Edição: Região Norte da Ordem
dos Engenheiros

Cartografia e Geodesia 2009
Actas da VI Conferência Nacional
de Cartografia e Geodesia
Autor: Colégio Nacional de Engenharia
Geográfica da Ordem
dos Engenheiros (Coordenação)
Edição: Lidel

De cuidado nível gráfico, este livro é
dedicado aos troleicarros, em particular àqueles que serviram durante
quase quatro décadas – de 1 de Janeiro de 1959 até 27 de Dezembro de
1997 – a cidade do Porto e a sua região, chegando a ser uma das maiores
redes da Europa Ocidental.
Com o seu indiscutível valor documental, e pretendendo homenagear simultaneamente a engenharia e a cidade do Porto, a obra garante a preservação
da memória das obras e dos meios em que a engenharia ocupou um papel
de capital importância, constituindo-se a tracção eléctrica nos meios de
transporte públicos como uma dessas memórias. Permite reflectir, na actualidade, sobre as vantagens que estes veículos apresentaram na época e se
estas vantagens estão hoje definitivamente condenadas e ultrapassadas.

A Conferência Nacional de Cartografia e
Geodesia é uma organização do Colégio
Nacional de Engenharia Geográfica da
Ordem dos Engenheiros. Na sua VI edição, realizada a 7 e 8 de Maio de
2009, no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha, foram apresentadas oralmente as conferências transpostas para este volume, distribuídas pelos temas: Geodesia e Topometria, Cartografia e Cadastro, Sistemas
de Informação Geográfica, Detecção Remota, Hidrografia e Informação Geográfica para o Ordenamento do Território.
Esta obra mostra-se particularmente útil para investigadores, técnicos e estudantes se manterem actualizados sobre os novos desenvolvimentos nestas
áreas científicas.

Mecânica dos Fluidos

Estruturas Mistas de Aço e Betão

Autores: Luís Adriano Oliveira e

Autores: Luís Calado e João Santos

António Gameiro Lopes
Edição: ETEP
Na sua 3.ª edição, Mecânica dos Fluidos é
um texto de nível introdutório sobre o comportamento dos fluidos (líquidos e gases) em
repouso ou em movimento. Expõe de forma
clara o essencial dos conceitos básicos necessários à iniciação em áreas específicas como aerodinâmica subsónica ou
supersónica, hidrodinâmica ou turbomáquinas. Inclui um vasto leque de exercícios ilustrativos intercalados na exposição teórica, e de exercícios propostos,
integralmente resolvidos no final do texto. Entre outros elementos, disponibiliza
uma extensa componente de Internet, contendo software de cálculo em linguagem Fortran e aplicações informáticas. Destina-se a alunos de diferentes áreas
de engenharia e pode também apoiar acções de iniciação ou de actualização
de profissionais que careçam de conhecimento em mecânica dos fluidos.

Gestão de Projectos de Software

Edição: IST Press
O livro apresenta os conceitos fundamentais para a análise e dimensionamento de
vigas, lajes e colunas mistas, bem como
da conexão de corte. São explicadas as
principais expressões e disposições normativas europeias aplicáveis à verificação
da segurança e da pormenorização das estruturas mistas de aço e betão.
Apesar de dirigido essencialmente ao estudo de edifícios, muitos dos conceitos apresentados podem ser também aplicados a outros tipos de estruturas mistas, tais como viadutos e pontes.
Destinado a alunos de engenharia civil e a projectistas de estruturas, o livro
pretende preencher uma lacuna existente na comunidade técnica de uma
publicação, em língua portuguesa, sobre estruturas mistas e que, simultanea
mente, auxilie na aplicação dos Eurocódigos Estruturais.

Autor: António Miguel

Aços para Ferramentas
Características, Tratamentos, Aplicações

Edição: FCA

Autor: Pinto Soares
Edição: Publindústria

Mais compacta que as suas antecessoras, esta
4.ª edição actualizada apresenta uma abordagem
metódica para a gestão de projectos de software,
desde o momento inicial de planeamento estratégico até à entrega e operação do sistema. Tem
como base as boas práticas recomendadas no PMBOK Guide Fourth Edition
(2008), no CMMI e na ISO 10006, e integra as mais recentes percepções em
termos de gestão de custos, prazos e recursos, engenharia de software, controlo de projectos e gestão da configuração. Tem como target gestores de
projecto e profissionais de software que pretendam implementar metodologias comprovadas de gestão de projectos nas suas organizações, bem como
professores e estudantes de licenciaturas em Engenharia Informática e Informática de Gestão e de cursos de pós-graduação e mestrados.

Mais orientada para a Indústria Metalomecânica,
nas suas diversas áreas de aplicação, já que trata
dos Aços para Ferramentas utilizados nesses
campos, suas características, tratamentos e aplicações, esta obra resulta da consulta de uma enorme quantidade de documentação elaborada por algumas das principais aciarias actualmente existentes. Na
sua elaboração, houve a preocupação de actualizar os conhecimentos sobre novas tecnologias de produção com vista à obtenção de aços mais “limpos” e
isotrópicos, assim como novas quantidades de aços e técnicas do seu tratamento. Com grande utilidade para as indústrias que vêm acompanhando os avanços
tecnológicos, a obra adequa-se também àquelas outras mais conservadoras ou
em que as exigências não são tão elevadas por razões de ordem diversas.
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AGENDA

NACIONAL e INTERNACIONAL

agenda

NACIONAL
16 a 20
AGO'10

7 a 10
SET'10

8 a 10
SET'10

8 a 11
SET'10

13 a 15
SET'10

7 a 10
OUT'10

11 e 12
OUT'10

ECAI 2010 – 19.ª Conferência Europeia
de Inteligência Artificial
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
http://ecai2010.appia.pt
Mobile HCI2010
Lisboa
http://mobilehci2010.di.fc.ul.pt
Innovation Forum EFQUEL
INA, Oeiras
www.efquel.org

12 a 15
OUT'10

20 a 22
OUT'10

XII Iberic Meeting of Electrochemistry &
XVI Meeting of the Portuguese Electrochemical Society
ISEL, Lisboa
http://cqe.ist.utl.pt/events/ime12
14th Ramiran Conference
Lisboa
www.ramiran2010.net
Ver página 53 – Col. de Eng. Agronómica
FEMOP – Feira de Máquinas e Equipamentos
para Construção Civil e Obras Públicas
Exposalão, Batalha
www.exposalao.pt
Conferência “Betume Borracha – Engenharia, Ambiente
e Economia”
São Félix da Marinha
www.betumeborracha.com

20 a 22
OUT'10

20 a 23
OUT'10

29

OUT'10

3

NOV'10

4a6

NOV'10

XXI Encontro Nacional TECNICELPA /
VI Congresso Iberoamericano de Investigação em Celulose
e Papel – CIADICYP 2010
Centro de Reuniões da Feira Industrial de Lisboa
www.tecnicelpa.com/ciadicyp/2010
Ver página 70 – Col. de Eng. Química e Biológica
CAPSI 2010 – 10.ª Conferência
da Associação Portuguesa de Sistemas de Informação
Esc. Sup. de Tecnologia e Gestão do Inst. Pol. de Viana do Castelo
http://capsi2010.estg.ipvc.pt
Ver página 61 – Col. de Eng. Informática
CENTERIS 2010
Esc. Sup. de Tecnologia e Gestão do Inst. Pol. de Viana do Castelo
http://centeris.eiswatch.org
Ver página 61 – Col. de Eng. Informática
Sísmica 2010 – 8.º Congresso Nacional de Sismologia
e Engenharia Sísmica
Universidade de Aveiro
http://sismica2010.web.ua.pt
Colóquio “A segurança alimentar na África Subsariana.
Os desafios daqui até 2050”
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra
www.esac.pt/cernas/seg_ali_afr_subs.htm
Dia Mundial dos Materiais 2010
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
www.spmateriais.pt
Ver página 63 – Col. de Eng. Materiais
CINCOS’10 – Congresso de Inovação na Construção Sustentável
Curia
www.centrohabitat.net/files/CINCOS_10_divulga____o_260510.pdf

agenda

INTERNACIONAL
3a6

AGO'10

26 a 28
AGO'10

29
AGO'10
a2
SET'10

31

AGO'10
a3
SET'10

Applied Geoinformatics for Society and Environment 2010
Arequipa, Peru
www.applied-geoinformatics.org

7 a 10

SMM 2010
Hamburgo, Alemanha
www.hamburg-messe.de/smm

Workshop “Tendências na Educação e Treino de Geómetras”
Londres, Reino Unido
www.uel.ac.uk/fig
Ver página 58 – Col. de Eng. Geográfica

13 a 17

IFAT ENTSORGA 2010 Munique
Munique, Alemanha
www.ifat.de

15 a 17

Ambient Assisted Living Forum 2010
Odense, Dinamarca
www.aalforum.eu

CHISA 2010 e
ECCE 7
Praga, República Checa
www.chisa.cz/2010
Remote Sensing and Photogrammetry Society 2010
Annual Conference
Cork, Irlanda
www.rspsoc2010.org
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SET'10
SET'10
SET'10

1a4

NOV'10

ADIPEC 2010, International Petroleum Exhibition &
Conference
Abu Dabi, Emirados Árabes Unidos
www.adipec.com

