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Editorial
Litoral Português
Questão de Sobrevivência
para Portugal

O

comportamento morfodinâmico
dos sistemas estuarinos e zonas
costeiras é diretamente influenciado por forças naturais (ondas, correntes
de maré, descargas fluviais e mudanças
do nível do mar) e por impactos induzidos
por ações antrópicas através, por exemplo, de alterações dos sistemas de arribas
e de dunas, assim como na alimentação
sedimentar.
Por outro lado, projeções apresentadas
pelo Painel Intergovernamental sobre
as Alterações Climáticas indicam que as
mudanças climáticas globais podem determinar uma subida do nível do mar até
um metro durante o próximo século e,
em algumas áreas, aumentar a frequência e severidade das tempestades. Como
consequência, poderão evidenciar-se recuos de centenas de metros da linha de
costa e a rotura de estruturas de proteção. Inundações de centenas de milhares
de quilómetros quadrados de zonas costeiras podem ameaçar vidas humanas,
edifícios e infraestruturas, pode ocorrer
a inviabilização de fontes de água para
abastecimento público, devido à intrusão
salina em aquíferos costeiros, prejudicando as funções e os valores das zonas
costeiras e determinando significativos
impactos sociais e económicos.
Portugal (tanto no Continente como na
Madeira e nos Açores) tem uma ocupação territorial muito concentrada na zona
litoral, onde se encontra a maioria da sua
população e se desenvolve a maior fatia
das atividades dos setores secundário e
terciário. As circunstâncias históricas e
geográficas de Portugal determinaram
uma permanente identidade distintiva do
povo português ligada ao mar e à utilização da sua orla costeira. O poeta tem
a mais eloquente forma de o afirmar,

referindo-se ao nosso País como a “ocidental praia Lusitana”. Foi assim no passado e, estamos convencidos, continuará
a ser assim no futuro.
Faz sentido, por isso, perspetivarem-se
os desafios da gestão da nossa vulnerável faixa litoral, avaliando riscos e implementando as medidas de controlo mais
adequadas. As consequências de tempestades e de forte agitação marítima,
cada vez mais frequentes nos últimos
anos, obrigam a uma atuação informada
e firme, de modo a salvaguardar a integridade de pessoas e bens patrimoniais
e ambientais.
Uma vez mais, podemos recorrer ao testemunho dos nossos antepassados que,
com a revolução científica proporcionada
pelos Descobrimentos, baseada principalmente na matemática e na cartografia, bem como na inovação em instrumentos e técnicas de marear (caravela,
astrolábio), determinaram a hegemonia
marítima mundial ao Portugal dos séculos XV e XVI, proporcionando a primeira
globalização. Isto só foi possível porque
houve aposta nacional em conhecimento
científico, planeamento e vontade de concretizar. Sendo esta a chave do sucesso,
só temos que a replicar para enfrentar
os desafios do futuro.
A existência de instrumentos legais de
planeamento, nomeadamente os Planos
de Ordenamento da Orla Costeira, os Planos de Região Hidrográfica e os Planos
Diretores Municipais, deve enquadrar uma
efetiva política de intervenção sistemática
na orla costeira com base no conhecimento das suas variáveis morfodinâmicas. Para isso, é fundamental um conhecimento científico dos fenómenos e uma
monitorização permanente do litoral (transporte sedimentar, agitação marítima, im-

José Pereira Vieira
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As consequências de tempestades
e de forte agitação marítima,
cada vez mais frequentes nos
últimos anos, obrigam a uma
atuação informada e firme,
de modo a salvaguardar
a integridade de pessoas e bens
patrimoniais e ambientais

pacto de obras de defesa costeira), bem
como uma arquitetura institucional integradora e participada, à semelhança do
que se verifica noutros países com similaridades com Portugal.
Reconhecendo a importância desta temática, a Ordem dos Engenheiros decidiu
dedicar este número da “INGENIUM” ao
debate das problemáticas relacionadas
com o Litoral Português e a Defesa da
Costa Nacional. Tratando-se de um tema
de intervenção técnica, que implica decisão política, mas de interesse social e
económico de âmbito alargado, cabe à
Engenharia e aos engenheiros portugueses um papel crucial na definição e implementação de uma política integrada
de gestão da orla costeira. ING
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FORMAÇÃO CONTÍNUA PARA
ENGENHEIROS. O CONTEXTO

A evolução social e económica da Sociedade
do Conhecimento está cada vez mais intimamente relacionada com o desenvolvimento e investimento pessoal dos indivíduos
na aprendizagem ao longo da sua vida. Partindo deste princípio, e na sequência do Conselho Europeu de Lisboa, realizado em março
de 2000, a Comissão Europeia elaborou um
“Memorando sobre a Aprendizagem ao
Longo da Vida”, com o objetivo de desenvolver uma estratégia global coerente para
a mobilização de recursos nacionais e europeus ao serviço desse objetivo.
A contínua evolução da Ciência e da Tecnologia implica, para os engenheiros, a necessidade de formação atualizada, de forma a
adquirirem novas competências que esta
evolução proporciona. O ritmo do progresso
nas áreas de conhecimento relacionadas
com a Engenharia e as mudanças sociais e
tecnológicas contemporâneas aconselham
a que as associações profissionais de engenheiros respondam aos desafios de nova
formação e às novas exigências de competitividade ao longo da carreira profissional
dos seus Membros.
Neste contexto, a Ordem dos Engenheiros
(OE), dando corpo a atribuições estatutárias
de valorizar a qualificação profissional dos
engenheiros através da sua participação
ativa em formação pós-graduada, decidiu
6 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

aceitar uma responsabilidade partilhada
com outros intervenientes interessados na
aprendizagem ao longo da vida, nomeadamente as empresas e as instituições de ensino superior de Engenharia.
Face a estes novos desafios, o Conselho
Diretivo Nacional da OE decidiu aprovar a
estruturação de um sistema de Desenvolvimento Profissional Contínuo (DPC) em
Engenharia por considerar que este representa uma resposta positiva às necessidades correntes e futuras, promovendo a monitorização e a acreditação de projetos de
formação com qualidade, ao mesmo tempo
que estabelece mecanismos de recompensa
e de reconhecimento para a formação contínua dos seus Membros. Este sistema de
DPC para engenheiros assenta em duas
componentes:
›	Uma componente de registo de atividade
profissional (acervo profissional e anotação de responsabilidade técnica), destinada a garantir e a reconhecer uma atua
lização periódica de conhecimentos e de
competências dos engenheiros;
›	Uma componente de acreditação de formação contínua pela OE, destinada a assegurar, de forma permanente e estruturada, a qualidade das formações destinadas aos seus Membros.
No presente artigo faz-se uma descrição sintética do Sistema de Acreditação da
Formação Contínua para Engenheiros –

OE+AcCEdE®, desenvolvido pela OE com o
objetivo de garantir a qualidade da oferta
formativa pós-graduada dos seus Membros.
O SISTEMA OE+AcCEdE®

O Sistema de Acreditação da Formação
Contínua está assente nos seguintes pressupostos:
›	Visão: a OE pretende ser reconhecida, nacional e internacionalmente, como uma
entidade acreditadora da formação em
Engenharia ao longo da vida;
›	Missão: promoção de um sistema de qualidade para a atualização periódica de conhecimentos e competências dos engenheiros para o exercício da sua profissão;
›	Política: acreditação da oferta formativa
em Engenharia através de um sistema
de acreditação de ações de formação contínua e de entidades promotoras.
O Sistema contempla motivações para o
envolvimento ativo das seguintes partes
interessadas:
›	Membros da OE: a frequência de ações
de formação contínua acreditadas pela
OE terá relevância especial na atribuição
dos níveis de qualificação profissional,
assim como do título de Especialista;
›	Entidades Promotoras: o reconhecimento
da qualidade de ações de formação contínua através da sua acreditação por parte
de uma instituição independente (OE) con-

Primeiro Plano
fere maior credibilidade e idoneidade à
oferta formativa. Por outro lado, a OE compromete-se a colaborar com as entidades
promotoras na promoção e divulgação das
ações de formação contínua que vierem a
obter a marca de acreditação.
O PROCESSO DE ACREDITAÇÃO

O Sistema adota o princípio da abordagem
por processos, considerando que um objetivo é mais facilmente concretizado quando
as atividades e os recursos relacionados
são geridos em forma de processo, como
se ilustra na Figura 1.
O processo de acreditação da formação contínua contempla um ciclo de três fases:
›	
A primeira fase do processo corresponde
ao “período de candidaturas”, com a duração de três meses, iniciando-se em maio
e terminando em julho de cada ano;
Figura 1 – Processo de acreditação
adotado no Sistema OE+AcCEdE®
Maio a Julho

Setembro a Novembro
Processo de Acreditação

Candidaturas

Acreditação
de Ações de Formação
Acreditação
de Entidades Promotoras

›	A fase de “processamento das candidaturas e decisão”, com a duração de três
meses, iniciando-se em setembro e terminando em novembro de cada ano. Os
certificados de acreditação das ações de
formação a realizar num determinado
ano são entregues às entidades formadoras em dezembro do ano anterior;
›	A fase seguinte do processo corresponde
à “supervisão da acreditação”, cuja ocorrência está associada à calendarização
das ações de formação contínua.
A submissão de candidaturas é efetuada
exclusivamente por correio eletrónico – formacao.continua@ordemdosengenheiros.pt
–, devendo a “Ficha de Candidatura da Ação”,
juntamente com os elementos pedagógicos que servem de suporte à mesma, ser
submetida à OE. O “Pedido de Acreditação

da Entidade Promotora” só deverá ser submetido no caso de a entidade promotora
desejar obter o estatuto de entidade acreditada pela OE.
As entidades promotoras que pretendam
submeter candidaturas têm à sua disposição, no Portal da OE – www.ordemengenheiros.pt –, um “Guia de Apoio”, no qual
constam os documentos anteriormente
citados.
O processamento das candidaturas é efetuado pelo Gabinete de Qualificação da OE
e a respetiva avaliação é realizada por peritos pertencentes à bolsa de apoio técnico
da OE. A atribuição da acreditação a uma
determinada ação de formação contínua é
certificada pela OE através de diploma específico.
O processo de acreditação da formação contínua não termina com o envio, por parte da
OE, do certificado de acreditação à entidade
promotora. Durante o período
de vigência da acreditação, a
ação de formação contínua é
monitorizada através de audiDezembro
toria. Por norma, durante o
período de acreditação, é efetuada uma única auditoria. No
entanto, caso sejam detetadas
Certificados
situações que careçam de nova
avaliação, poderão ser agendadas outras auditorias.
No seguimento da auditoria,
a entidade promotora é informada da decisão da OE, nomeadamente no que respeita à manutenção ou anulação da respetiva acreditação. Na eventualidade de uma
entidade promotora pretender reformular
uma determinada ação de formação contínua e manter a respetiva acreditação, deverá submeter a sua candidatura à OE durante o “período de candidaturas” seguinte
(maio a julho).
A análise de candidaturas ocorre na fase
“processamento das candidaturas e decisão”, distinguindo-se duas situações: análise
de pedidos de acreditação de ações de formação contínua; e análise de pedidos de
acreditação de entidades promotoras. No
caso de pedido de acreditação de uma ação
de formação contínua, cabe ao perito da OE
analisar a respetiva “Ficha de Candidatura
da Ação” (documento constante do “Guia de

Apoio”) e aplicar o referencial de acreditação previamente estabelecido, constante do
regulamento, que é do conhecimento dos
candidatos.
Anualmente, é realizada uma auditoria ao
Sistema com o objetivo de verificar o respetivo desempenho, detetar anomalias e
propor melhorias. A informação recolhida
no âmbito da auditoria é analisada pelo Conselho de Admissão e Qualificação da OE na
reunião anual de revisão do Sistema, que
poderá determinar a implementação de
ações corretivas, tendo em vista a eliminação de eventuais não-conformidades.
O Sistema, que foi apresentado publicamente
em Lisboa no dia 13 de maio de 2014, situa-se presentemente na fase de recolha de
candidaturas, seguindo-se a análise e decisão, prevendo-se a entrega de certificados
de acreditação em dezembro de 2014 para
ações a realizar a partir de janeiro de 2015.
NOTA FINAL

O Sistema que agora é implementado, velha
ambição perseguida durante muito tempo
pela OE, beneficiou de um conjunto de boas-vontades, compromissos e contributos
dados ao longo dos últimos anos por engenheiros que, tendo consciência da justificação, pertinência e necessidade da garantia
de qualidade da formação contínua para
engenheiros, em circunstâncias diversas e
de modos diferenciados muito contribuíram
para a moldura desta proposta inovadora a
nível internacional, sendo de elementar justiça referir os contributos dos Engenheiros
Salgado Barros, Graça Carvalho, Feyo de
Azevedo e Alfredo Soeiro.
Por outro lado, o lançamento de um projeto inovador como o Sistema OE+AcCEdE®
constitui, seguramente, mais um elemento
de afirmação da OE no contexto da valorização da Engenharia e da qualificação profissional dos engenheiros, tanto a nível nacional como a nível internacional. Mesmo
havendo a consciência clara de que a novidade do projeto trará dificuldades à sua implementação e aceitação no curto prazo, é
nossa convicção de que esta iniciativa constitui uma aposta de sucesso e prestígio para
a associação profissional dos engenheiros
portugueses. ING
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Parceiros
INSTITUCIONAIS

Notícias
Delegações Distritais da OE
reuniram-se em Évora

Ordem dos
Engenheiros
cria Especialização
em Metrologia

O

A

V Convenção das Delegações Distritais (DD) da Ordem dos Engenheiros (OE) realizou-se no dia 5 de
julho, em Évora, tendo, este ano, competido a sua organização à Região Sul.
Os trabalhos foram antecedidos de um tributo ao Eng. Filipe Carreiro, Delegado Distrital de Castelo
Branco, recentemente falecido, composto por uma Moção de Homenagem, lida pelo Bastonário e submetida à aprovação dos demais participantes, e de um minuto de silêncio.
A Convenção, com lugar em cada dois anos, foi centrada na discussão das atividades promovidas pelas
DD enquanto pontos de proximidade aos Membros e às instituições locais de Ensino Superior de Engenharia, na necessidade de incrementar o fluxo informativo entre as estruturas central/regionais e distritais da
OE e nas dificuldades sentidas pelos dirigentes distritais no envolvimento dos Membros nas iniciativas por
si desenvolvidas. Em cima da mesa esteve o contexto económico atual e as suas consequências ao nível
da empregabilidade dos engenheiros, as reformas legislativas em curso e as repercussões inerentes, com
perda de competências para estes profissionais, e, ainda, o novo Estatuto da OE e as dificuldades relacionadas com a sua negociação junto do Governo.
A participação dos presentes foi ativa, tendo o Eng. Carlos Mineiro Aires, Presidente da Região Sul, elencado as melhorias infraestruturais realizadas nas DD – com aquisição de sedes em várias delas –, a atividade desenvolvida pela Região Sul junto dos jovens, bem como um ciclo de debates sobre o futuro da
OE, que tem em curso.
Já o Bastonário, que presidiu à Convenção, introduziu o Sistema de Acreditação e Formação Contínua da
OE, recentemente implementado, passou em revista o trabalho realizado durante o mandato, no âmbito
das sete linhas de orientação estratégica delineadas aquando da sua candidatura, e, entre outros pontos,
solicitou o envio de sugestões que as DD entendam pertinentes, propondo que estas Convenções passem
a ser realizadas anualmente.
A V Convenção juntou 21 responsáveis pelas 13 DD da OE, para além do Bastonário, os Vice-presidentes
Nacionais, os Presidentes das Regiões Norte, Centro e Sul, bem como outros membros dos seus Conselhos Diretivos, e ainda o Presidente da Secção Regional da Madeira. •

Eng. Filipe Alberto Marques da Silva Carreiro

Ordem dos Engenheiros lamenta o seu falecimento

O

Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros (OE) manifesta o seu profundo pesar pelo recente falecimento do Eng.
Filipe Alberto Marques da Silva Carreiro, Delegado Distrital de
Castelo Branco da OE desde 2013 e figura de grande dedicação à Engenharia e à sua Associação Profissional.
Filipe Carreiro era Licenciado em Engenharia Zootécnica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (1984), tendo continuado o seu
percurso de formação académica com um mestrado em Produção Animal (1990), uma pós-graduação em Qualidade da Água e Controlo da Poluição (2005) e com frequência num
Curso de Doutoramento em Arquitetura. Em termos de atividade profissional, foi Professor Adjunto de Engenharia Rural na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco e Consultor Técnico em
Engenharia Rural nos domínios das Instalações e Equipamentos e Tratamento de Efluentes Pecuários e
Agroindustriais. Para além da função de Delegado Distrital que desempenhava atualmente na OE, tinha, nos
dois triénios anteriores, assumido as funções de Delegado-Adjunto do mesmo distrito. •

Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos
Engenheiros (OE) aprovou recentemente a
criação da Especialização Horizontal em
Metrologia, uma área do conhecimento relativo à
medição, com uma natureza transversal a todas
as Especialidades da Engenharia e que serve um
vasto conjunto de atividades económicas, científicas e legais.

A Metrologia abrange a realização, o desenvolvimento e a manutenção dos padrões nacionais das
unidades de medida; o estabelecimento da rastrea
bilidade dos padrões de referência e de trabalho a
utilizar pela comunidade científica e industrial; a
avaliação da incerteza das medições efetuadas; a
aprovação de instrumentos de medição para aplicações comerciais, industriais e fiscais e outras
áreas regulamentadas; e o acompanhamento dos
instrumentos durante a sua vida útil.
A Comissão Executiva inicial desta Especialização
é constituída pelos Engenheiros Paulo Cabral (Coordenador), Carlos Sousa (Coordenador-Adjunto),
Eduarda Filipe, Paulo Couto e Pedro Silva Girão.
Os Membros da OE com o nível de qualificação sénior e com mais de dez anos de exercício profissional na área da Metrologia reúnem as condições
necessárias para solicitarem à OE a outorga do título de Especialista em Metrologia, através de requerimento próprio, bem como do preenchimento
dos demais requisitos constantes no Regulamento
das Especializações.
› Consulte a totalidade da informação em
www.ordemengenheiros.pt/pt/a-ordem/
/especializacoes
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OE e CICCP reforçam cooperação

Ordem dos Engenheiros (OE) e o Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Espanha (CICCP) reuniram-se em Évora, a 4 de julho,
para debate e avaliação dos temas mais significativos constantes do
acordo bilateral em vigor e que foi estabelecido com o propósito de fomentar
a cooperação entre ambas as associações.
O reconhecimento profissional dos Membros de cada uma das instituições constituiu um dos temas centrais da discussão. De acordo com o protocolado entre
a OE e o CICCP, o reconhecimento e admissão na associação profissional do
país vizinho carece da frequência e aproveitamento de uma formação complementar a ser promovida por ambas as organizações. Tal formação decorreu
nos dois países, tendo resultado na admissão de cinco membros do CICCP na
OE, situação que não se verificou com os oito engenheiros portugueses que

completaram a formação conduzida pela associação espanhola. Tal deve-se,
segundo esclarecimentos prestados pelos representantes do CICCP, a obstáculos levantados pelo Ministerio do Fomento para a legalização do processo
de reconhecimento dos engenheiros portugueses, relacionados sobretudo com
questões de natureza burocrática. Este assunto foi objeto de especial atenção
por parte do Bastonário da OE, tendo o CICCP informado que este seria um dos
pontos prioritários a resolver. A atividade internacional ocupou também lugar
de destaque na reunião, tendo ambas as associações manifestado interesse
em unir esforços no desenvolvimento de iniciativas conjuntas no âmbito de representações internacionais, em particular nos países da América Latina.
A próxima reunião ficou marcada para 9 e 10 de julho de 2015, na cidade de
Sevilha. •

OE e IEFP estabelecem protocolo
para promoção do emprego
50 estágios garantidos para Membros da OE

O

Bastonário da Ordem dos Engenheiros (OE),
Carlos Matias Ramos, e o Presidente do
IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, Jorge Gaspar, assinaram recentemente
um protocolo de cooperação que visa potenciar a
inserção dos engenheiros no mercado de trabalho.
Este documento, de âmbito nacional e aplicável a
todas as especialidades de Engenharia, vem alargar e consolidar os benefícios previstos num protocolo firmado por ambas as instituições em maio
de 2008, destacando-se como alterações de relevância a fixação de um número inicial de 50 estágios anuais que o IEFP dedicará a Membros da OE,
bem como o facto de estes estágios passarem a
ser considerados para efeitos de admissão à OE.
O documento estipula, ainda, que o IEFP, através
da Rede EURES, promoverá a mobilidade de jovens
profissionais de Engenharia inscritos na OE no seio
do mercado europeu e dará a conhecer as suas capacidades a empregadores europeus. Estes objetivos já haviam sido iniciados em 2013, através da
realização da Conferência “Viver e Trabalhar na Noruega”, promovida pela OE em parceria com o IEFP,
e da iniciativa “Dias Europeus da Engenharia” (Enginneering Mobility Days), um evento do IEFP-Rede
EURES, apoiado pela OE, que decorreu em Coimbra, e no qual a OE participou com um stand infor-
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mativo assegurado pela Região Centro, bem como
através de contactos efetuados junto de empresas
e países participantes, com vista a aferir de oportunidades de emprego existentes para os engenheiros portugueses. Estas iniciativas ganham, através
do presente Protocolo, contornos mais estáveis.
› Acompanhe os desenvolvimentos e aceda
ao protocolo em www.ordemengenheiros.pt/
/pt/atualidade/noticias/oe-e-iefp-estabelecem	
-protocolo-para-promocao-do-emprego

F

Novas Regalias
para Membros

oram recentemente adicionados novos parceiros ao Guia de Regalias que a OE tem vindo
a constituir, permitindo aos seus Membros a
aquisição de bens e serviços em condições vantajosas. Na área de Hotelaria e Turismo, foi estabelecido um acordo com o Sesimbra Hotel & Spa; em

termos de Saúde, foram negociadas condições preferenciais com a Dental Área; no que respeita ao
Ensino e Formação, o Externato Pim Pam Pum
junta-se ao nosso Guia de Regalias, assim como a
empresa Cobermaster - Indústria Transformadora
Metálica Unipessoal Lda., com atividade no setor
da Casa e Decoração.
› Consulte a totalidade das Regalias em
www.ordemengenheiros.pt/pt/
/regalias-para-membros

Notícias
Elaboração de Projetos de Arquitetura
por Engenheiros Civis
Proposta de Lei n.º 227/XII em apreciação na Assembleia da República

A

té à entrada em vigor da Lei n.º 31/2009 (1/11/2009) os engenheiros
civis em geral podiam, nos termos do disposto no Decreto n.º 73/73,
elaborar projetos de arquitetura, com exceção daqueles que, por Lei,
estivessem reservados aos arquitetos.
Desde 01/11/2009, apenas aqueles que comprovem ter elaborado e subscrito
projeto no âmbito dos artigos 2.º a 5.º do Decreto n.º 73/73, que tenham merecido aprovação municipal, podem, durante o período transitório de cinco anos,
continuar a elaborar e subscrever projetos de arquitetura (com exceção das
alterações aos projetos de que sejam autores).
A Lei n.º 31/2009, não incorpora qualquer preceito que salvaguarde os direitos adquiridos pelos engenheiros civis portugueses, que, nos termos de Diretivas Europeias, podem exercer arquitetura, em especial a Diretiva 86/17/CEE
do Conselho.
De igual modo, a Proposta de Lei n.º 227/XII, em apreciação na Assembleia da

República, também não contempla qualquer preceito que salvaguarde os referidos direitos daqueles engenheiros.
Tal significará que, a partir de 1/11/2014, os engenheiros civis, mesmo os que
viram os seus direitos reconhecidos por Diretivas Europeias, correm o risco de
deixar de poder exercer arquitetura em território nacional.
Tendo a Ordem dos Engenheiros tomado conhecimento desta Proposta de Lei,
e não se conformando com o seu conteúdo, apresentou a sua oposição e proposta alternativa de redação dos artigos em causa ao Presidente da Comissão
Parlamentar de Economia e Obras Públicas, Deputado Pedro Pinto, tendo dessa
sua posição dado conhecimento à Presidente da Assembleia da República e
aos Presidentes dos Grupos Parlamentares.
› Parecer da Ordem dos Engenheiros disponível em
www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao

Ordem dos Engenheiros debate reindustrialização do País

O

“Fomento Industrial e os novos clusters” motivou o debate da última Conferência de um
Ciclo que a Ordem dos Engenheiros (OE) organizou entre abril e junho e que dedicou à Reindustrialização do País. Este tema tem merecido a
atenção da OE em repetidas iniciativas, quer de natureza institucional, quer através da promoção do
conhecimento, nomeadamente com a organização
deste conjunto de Conferências e com a publicação
de uma edição da “INGENIUM” inteiramente focalizada na “Reindustrialização de Portugal”.
O Ciclo de Conferências, dinamizado pela Especialização em Engenharia e Gestão Industrial, contou
com a participação do Ministro da Economia, Dr.
António Pires de Lima, nesta última sessão, realizada a 24 de junho. O governante centrou a sua intervenção no programa do Executivo para esta área,
referindo-se, em especial, à “Estratégia de Fomento
Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020”. Pires de Lima recordou os eixos centrais
da Estratégia – aumento das exportações, captação de investimento, estabilização do consumo privado e qualificação do capital humano – e avançou
com alguns dos resultados que gostaria de ver alcançados em 2020, nomeadamente o aumento do
peso das exportações para, pelo menos, 52%; o reforço da presença da indústria no peso total da
nossa economia em 20% (atualmente situa-se nos
14%); e o reforço do investimento em I&DT, por
forma a aproximá-lo a 2,5% ou 3% do PIB. Quanto
à atualidade, referiu-se, sobretudo, ao aumento do
investimento privado e ao comportamento favorável da balança comercial portuguesa.
Na linha dos programas centrais, o responsável não

esqueceu o “Plano Estratégico dos Transportes e
Infraestruturas”, dedicando-se, mais demoradamente, à capacidade portuária portuguesa. “Eu não
sabia que a capacidade de todos os portos portugueses ao nível da contentorização é metade da
dos portos de Barcelona ou Algeciras. Um país que
quer fazer do mar a sua vida não pode ter esta capacidade”, pelo que, anunciou, “haverá um investimento grande nesta área”. A este nível, referiu-se
ao porto de Lisboa, adiantando que “a Gare de Sta.
Apolónia teria toda a vantagem em especializar-se
nos cruzeiros de turismo”, que o “porto de Alcântara pode ver crescer a sua capacidade em 300 ou
400 TEU por ano” e que se lhe afigura aceitável que
“a margem sul, até para revitalização daquele que
já foi o mais importante polo industrial da Península Ibérica [a CUF], albergue um porto importante.
É aos engenheiros que corresponde a avaliação
final, ao LNEC, mas gostaria muito que existisse
um compromisso relativamente ao porto de Lisboa”, manifestou.
O otimismo relativamente ao desempenho da economia nacional não foi partilhado pelo Eng. Luís
Todo Bom, que, nesta última conferência, se deteve
na competitividade da indústria portuguesa e na
reindustrialização por via dos clusters tecnológicos.
O especialista identificou a existência, no País, de
vários clusters tradicionais, situação que, no seu
entendimento, não é “suficiente para jogar o jogo
internacional. Precisamos de clusters tecnológicos”.
E o único “cluster que temos neste momento com
capacidade de dimensão é o das TIC, com a Portugal Telecom (PT). Mas com a compra pelos brasileiros, a PT pode desaparecer, e, desaparecendo,

desaparece o cluster mais importante do País”. Luís
Todo Bom insistiu, que “o calçado, os têxteis, os setores tradicionais, ainda que muito importantes, não
são o futuro que nos permite vencer no mercado
externo. E nessas condições não temos mais que
as TIC”. O Professor advoga, ainda, a focalização do
País em bens e serviços transacionáveis.
O Ciclo de Conferências, conduzido pelos Engenheiros Luís Alves Monteiro, Coordenador da Comissão
Executiva da Especialização em Engenharia e Gestão Industrial, e Luís Mira Amaral, igualmente Membro da referida Comissão, contou com a participação ativa do Bastonário da OE, Eng. Carlos Matias
Ramos e, nas sessões anteriores, com intervenções dos Engenheiros José Luis Pinto de Sá, Professor Associado do IST, e José Manuel Fernandes,
Presidente do Conselho de Administração do Grupo
FREZITE, que se debruçaram sobre “A Política de
Ciência e Tecnologia e a ligação Universidades-Empresas”, assim como com a participação do Dr. Félix
Ribeiro, que iniciou o Ciclo com o tratamento do
tema “O Conceito da Reindustrialização”. •
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Notícias
Estatuto dos Técnicos Responsáveis por
Instalações Elétricas de Serviço Particular
Intervenção da Ordem dos Engenheiros

E

ncontra-se em fase de apreciação pela Assembleia da República a proposta de lei n.º
216-XII, da autoria do Governo, que modifica
o articulado do Estatuto dos Técnicos Responsáveis
por Instalações de Energia Elétrica de Serviço Particular, sobre a qual a Ordem dos Engenheiros manifestou publicamente a sua oposição, através de
Comunicado remetido aos órgãos de comunicação
social. Outras diligências foram igualmente toma-

das, nomeadamente uma audiência com o Secretário de Estado da Energia, bem como reuniões com
Grupos Parlamentares, com vista à exposição das
propostas de alteração de texto ao articulado em
apreciação.
› Verifique a totalidade da informação em
www.ordemengenheiros.pt/pt/
/centro-de-informacao/dossiers

Associação Missão Crescimento propõe
mais empregos e aumento de salários

A

Associação Missão Crescimento (AMC) divulgou recentemente o seu Boletim referente
ao segundo trimestre de 2014. Dedicado ao
tema Conetividade, Inovação Tecnológica e Competitividade, a AMC, que agrega as Ordens dos Engenheiros e dos Economistas, a Associação Comercial do Porto, o Fórum de Administradores de
Empresas e o Projeto Farol, propõe um plano nacional de combate ao desemprego, de competitividade e de elevação dos salários médios.
Das propostas avançadas destaca-se a necessidade de criar centros de formação, por parte de
empresas e associações, com vista à requalificação das pessoas e à sua preparação para a nova
realidade da conetividade; reativar o programa de
inserção de doutorados nas empresas, especialmente nas áreas de ciência e tecnologia; retomar
e divulgar os programas de apoio à criação de centros de I+DT devidamente estruturados e hierarqui-

O

zados no seio das próprias empresas; apostar
na prestação de serviços, conteúdos e conhecimento; apostar em setores que permitam trazer rendimentos, poupanças e capital estrangeiro para Portugal, nomeadamente no turismo
residencial, turismo e entretenimento, eventos,
serviços de saúde e reabilitação, ensino superior
e formação.
O documento destaca a importância de um plano
de infraestruturas de transporte que coloque Portugal no Centro do Mundo e da Europa, referindo,
como exemplos, a necessidade do reforço do Porto
de Contentores de Sines e a promoção e concessão de um parque de tanques, aposta na sua ligação ferroviária à Europa (focada no transporte de
mercadorias) e a conclusão da autoestrada de ligação deste porto à A2. Na zona norte, identifica
como prioritário o arranque das obras no Porto de
Leixões, nomeadamente a nova plataforma logís-

tica, o novo terminal de contentores e a ligação ferroviária de Leixões ao centro da Europa.
No Relatório é constatado que os salários mais
elevados estão diretamente relacionados com atividades de valor acrescentado, nomeadamente a
Engenharia.
› Sumário Executivo do Relatório da
AMC – 2.º trimestre de 2014 disponível em
www.ordemengenheiros.pt

Eng. Alfredo Soeiro
assume novas funções em organizações internacionais

Eng. Alfredo Soeiro, um dos representantes da Ordem dos Engenheiros na European Federation of National Engineering Associations (FEANI), foi nomeado, pelo Board daquela Federação, Vice-presidente do European Monitoring Committee (EMC) para o período 2014-2017, assim como Presidente
do Overall Monitoring Panel (OMP) do Engineering Card da FEANI para auditoria às organizações profissionais de engenheiros que emitem este cartão
profissional. Foi, igualmente, nomeado Fellow pela International Association for Continuing Engineering Education (IACEE). •
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// Regiões
Região Norte
Sede: Porto
Rua Rodrigues Sampaio, 123 – 4000-425 Porto
Tel. 22 207 13 00 – Fax 22 200 28 76
E-mail geral@oern.pt

Delegações distritais:
Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Norte lança Programa para Integração Profissional dos Engenheiros

Foi apresentado a 18 de junho na sede da Região Norte da Ordem
dos Engenheiros, no Porto, o projeto PIPE2 – Percurso de Integração Profissional do Engenheiro e Estagiário, iniciativa que tem como objetivo proporcionar as

condições necessárias à possibilidade de realização de um estágio a quem, comprovadamente, não o consiga de forma autónoma.
Com uma sala preenchida, coube ao Eng. Carlos Afonso, Vogal do Conselho Diretivo da Região Norte, a apresentação do projeto e procedimentos inerentes à
candidatura. Seguiram-se as intervenções da empresa parceira no projeto, a
Imorendimento, e o seu estagiário, e foram apresentadas pelo IEFP as ferramentas disponíveis e condições ao apoio na integração no mercado de trabalho.
No âmbito do PIPE2 foram estabelecidas parcerias com outras instituições, nomeadamente Nestlé, Grupo Egor, Colep, Human Management Systems, Imorendimento, GSR Alemanha, EMA Partners, Expresso Emprego, Publico.PT.
As candidaturas para integrar o PIPE2 já estão abertas.
Mais informações estão disponíveis em www.oern.pt

“Criatividade e Inovação” Visita à Refinaria de Matosinhos
abre Ciclo de Tertúlias

“Cinco dias, Cinco temas, Cinco cidades” é a proposta para o Ciclo de Tertúlias da Região Norte, promovido pelo Grupo de Trabalho de Jovens Engenheiros. A tertúlia “Criatividade e Inovação”, que se realizou a 11 de junho, marcou
o arranque da iniciativa.
Esta ação contou com as intervenções de Hugo Neto, Administrador do Porto Lazer, e Felipe Ávila da Costa, Responsável pelo Polo Tecnológico do UPTEC.
A moderação ficou a cargo de Maria João Lambertini, Senior Consultant da Jason
Associates.
O Ciclo vai percorrer toda a Região Norte – Braga, Vila Real, Viana do Castelo e
Bragança – tendo como objetivo envolver os Membros da Região.

O Colégio Regional de Engenharia Química e Biológica promoveu,
no dia 4 de junho, uma Visita à Refinaria de Matosinhos – Galp Energia. A iniciativa permitiu esclarecer questões de vertente técnica e dar a conhecer os vários
departamentos daquela unidade, entre eles, os de produção, fabricação, expedição de produtos, assim como atividades complementares de programação,
tecnologias, controlo e manutenção.
Esta unidade é uma refinaria de especialidades, com produção de derivados ou
produtos aromáticos, importantes matérias-primas para a indústria química e
petroquímica, e de plástico, têxteis, adubos, borracha, tintas e solventes.

OE estabelece protocolo com IPVC
A Ordem dos Engenheiros (OE) assinou com o Instituto Politécnico
de Viana do Castelo (IPVC) um protocolo que visa a cooperação institucional entre as duas entidades na prossecução dos objetivos comuns e no desenvolvimento do Ensino e da prática da Engenharia portuguesa.
A cerimónia de assinatura, decorrida a 29 de maio, contou com o Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Bastonário da OE, o Presidente da Região Norte da OE e o Presidente do IPVC, entre outras individualidades.
O responsável da Região Norte destacou a preocupação da Ordem com a empregabilidade e a realização de estágios, realçando o estabelecimento de protocolos com associações profissionais. Já o Bastonário referiu que a assinatura
deste acordo é o reconhecimento do Ensino que se pratica no IPVC.

O protocolo integra um conjunto de acordos já assinados com a Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto, a Universidade do Minho, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e o Instituto
Superior de Engenharia do Porto.
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Região Norte

Sessão Pública sobre a Extensão
da Plataforma Continental

Região Norte recebe congénere
brasileira

Realizou-se a 6 de junho, na Faculdade de Direito da Universidade do Porto,
a Sessão Pública “Refletir o processo de extensão da plataforma continental portuguesa. Cinco anos após a submissão à CLPC”, que contou com o apoio da Região Norte através do Colégio de Engenharia Geográfica.
O Vice-presidente da Região Norte, Eng. José Manuel Freitas, destacou o papel
da Engenharia portuguesa no planeamento, construção e gestão de novas infraestruturas portuárias, mas também no desenvolvimento das tecnologias e dos
equipamentos necessários ao aproveitamento dos recursos marinhos. O responsável referiu ainda que a Ordem propõe-se apoiar e promover, entre os seus Membros, o diálogo e o intercâmbio de experiências, suscetíveis de potenciar o conhecimento na área do mar. O Secretário de Estado do Mar, Professor Doutor Manuel
Pinto de Abreu, destacou o caráter nacional do projeto que constitui uma afirmação de Portugal no Mundo. A sessão procurou refletir o processo de extensão da
plataforma continental portuguesa, à luz do artigo 76.º da Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar, e realçar a importância do mar como gerador de
mais-valias económicas, sociais, culturais, tecnológicas e ambientais.

Fortalecer a cooperação entre engenheiros dos dois países e aprofundar relações com a associação congénere brasileira foi um dos objetivos
da palestra “Brasil: Oportunidades para Investimentos em Engenharia” proferida,
a 15 de maio na sede regional, pelo Presidente do CREA – PR, Joel Krüger.
Na sua intervenção, o responsável brasileiro falou sobre o momento que vive a
economia brasileira, referindo os programas em desenvolvimento e as principais
carências e dificuldades. “Apesar dos diversos investimentos, o Brasil precisa de
uma série de obras de infraestruturas para resolver os seus problemas logísticos”, afirmou. Entre as carências mais urgentes encontram-se infraestruturas
de transportes, nomeadamente aeroportos, portos, rodovias, ferrovias e metro,
que constituem também oportunidades de investimento.
O Presidente da Região Norte da Ordem dos Engenheiros (OE), Fernando de Almeida Santos, referiu os trabalhos que a OE tem vindo a desenvolver no sentido
de reforçar as ligações institucionais, realçando a abertura e interesse do Brasil
nesta cooperação. “A Ordem, com a sua congénere brasileira, tem em curso um
conjunto de processos para debelar as dificuldades, ajustando graus académicos e procurando que o desenvolvimento curricular ao longo da vida seja um
processo partilhado. Pode demorar mais do que gostaríamos, mas não é por
falta de empenho e interesse da OE”, afirmou, realçando ainda que a Ordem defende “uma internacionalização devidamente enquadrada e não uma emigração”.

“Olhar os Outros” na sede regional
Esteve patente, na sede regional, a Exposição de Pintura, de Maria
Helena Kol, intitulada “Olhar os Outros”. O Presidente da Região Norte,
Fernando de Almeida Santos, fez a abertura da Exposição, à qual se seguiu uma
apresentação e visita pela própria autora.
“Olhar os outros” resultou, nas palavras da artista, “da pesquisa e aprofundamento de um tema para o qual foram efetuados diversos trabalhos preparatórios,
onde se incluíram esboços, estudos de cor, fotografias, pesquisa de diferentes
técnicas, aplicação de diversos formatos e emprego de outras técnicas de imagem e de novas metodologias”.

IV Encontros Vínicos do Vinho Verde

Pelo quarto ano consecutivo, a Região Norte da Ordem dos Engenheiros
(OE) promoveu, com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, os Encontros Vínicos do Vinho Verde, que culminaram com a atribuição dos Prémios de Vinho Verde
do Ano. A Quinta de Linhares foi a vencedora nas categorias Branco, Rosado e
Loureiro. No Vinho Verde Tinto foi distinguida a Quinta do Formigueiro e à marca
Pecadinhos do Abade foi atribuída a Menção Honrosa do Vinho Verde Loureiro.
Realizou-se também uma exposição de designs de Cartas de Vinhos pelos alunos da ESTG/IPVC com atribuição de diplomas aos vencedores João Dantas Mi-
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Engenheiros visitam Torre dos Clérigos
A 27 de maio, a Região Norte promoveu uma visita às obras de reabilitação da Torre dos Clérigos. Após uma breve introdução sobre o edifício e respetivas dificuldades inerentes às características da construção, seguiu-se
a visita que permitiu a todos os participantes o acesso a locais privilegiados e a
oportunidade de ficar a conhecer a intervenção técnica prevista.
moso, Pedro Arieira Lima e João Miguel Rodrigues. O anúncio dos distinguidos
decorreu durante um jantar de gala confecionado pela Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo. A seleção dos vinhos vencedores foi feita por um painel de provadores, em prova cega, segundo as regras da Organização Internacional da Vinha e do Vinho.
O concurso teve grande adesão dos produtores, tendo participado 52 vinhos. Durante a tarde de sexta-feira e o dia de sábado, na Praça da República, esteve
montada uma mostra de vinhos com a participação dos produtores a concurso.
De entrada gratuita, permitiu a degustação, a troca de impressões e a aquisição
de vinhos. O curso “Provar em Viana” decorreu na tarde de sábado no Museu do
Traje. Coordenado por João Pereira, da Adega Cooperativa de Ponte da Barca,
permitiu aos 27 participantes aprender a degustar um vinho, entender os seus
aromas e bouquets, cores e corpo.
O programa integrou ainda o Seminário “Novidades tecnológicas na vinha e no
vinho”, uma visita a três das mais conceituadas “tasquinhas” de Viana do Castelo
e uma rota de adegas com visita à Quinta do Ameal e do Solar de Louredo.
Esta iniciativa teve como parceiros a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo, a Escola de Hotelaria de Viana do Castelo e a
Confraria do Vinho Verde.
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XVI Encontro Regional do Engenheiro

Nos dias 31 de maio e 1 de junho realizou-se em Lamego o XVI Encontro Regional do Engenheiro. Do programa constaram várias visitas a
pontos de interesse em Lamego, bem como um passeio de barco no rio Douro
e uma visita à Quinta da Pacheca.
Na Sessão Solene do Encontro, que teve lugar no Teatro Ribeiro Conceição, foram
homenageados os Membros da Região que completaram 25 de inscrição na

Delegações distritais:
Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Leiria, Viseu

Ordem, os novos Membros Seniores e os Melhores Estágios de Admissão à Ordem, na Região Centro, concluídos em 2013. Foi também
homenageada a colaboradora dos serviços administrativos da Região, Maria da Conceição Pereira, que completou 25 anos ao serviço da Ordem,
e entregue o Prémio Conselho Diretivo da Região
Centro ao Eng. Pedro Manuel Saraiva, pelo seu currículo de mérito excecional
nos domínios profissional, cultural e de relacionamento com a Sociedade.
Ainda na Sessão Solene, para além das intervenções do Delegado Distrital de
Viseu, do Vice-presidente da Câmara Municipal de Lamego, do Presidente da Região Centro e do Bastonário da Ordem, foi orador convidado o Eng. António Jorge
Marinho, que proferiu a palestra “Para os engenheiros, o futuro será fora de portas?”. A animação cultural da sessão ficou a cargo dos Caretos de Lazarim, do
Teatro Artístico de Lamego e do TRanÇa.

Viagem de grupo a Macau Geográfica discute Geoprocessamento
e Informação Voluntária
Subordinado ao tema “A Engenharia como Fator Decisivo no Processo de Cooperação”, irá realizar-se em Macau, de 27 a 29 de novembro,
o II Congresso de Engenheiros de Língua Portuguesa. A Região Centro está a organizar uma viagem para Membros da Ordem a este Congresso. A partida é no
dia 25 de novembro, sendo possível uma extensão da viagem a Taiwan.

Curso “Perequação: Aprender Fazendo”
Esta formação irá decorrer em Coimbra nos dias 22 e 23 de setembro. Os interessados deverão contactar os Serviços da Ordem ou obter mais informações no Portal do Engenheiro.

Entrega dos Prémios
“As Novas Fronteiras da Engenharia”
No dia 24 de setembro, pelas 17 horas, realizar-se-á no auditório da Região Centro, em Coimbra, a cerimónia de entrega dos Prémios “As Novas Fronteiras da Engenharia”. Serão distinguidos um artigo publicado em revista científica nacional ou internacional, ou apresentado em congresso científico nacional
ou internacional, relativo ao Ensino da Engenharia, da autoria de um docente ou
grupo de docentes do Ensino Superior, de uma Escola de Engenharia, da Região
Centro de Portugal (Coimbra, Aveiro, Leiria, Viseu, Guarda e Castelo Branco), e o
melhor trabalho da autoria de um aluno ou grupo de alunos do Ensino Secundário ou do Ensino Básico, relativo a Engenharia ou Tecnologia, de Escolas também
localizadas na Região Centro.

Curso de Ética e Deontologia Profissional
O XXXVI Curso de Ética e Deontologia
Profissional, promovido pela Região Centro, realizou-se em Coimbra nos dias 20 e 21
de junho, tendo registado a participação de
151 formandos. Este Curso constitui uma
componente do processo de admissão como
Membro Efetivo da Ordem.

O Colégio Regional de Engenharia Geográfica promoveu um curso
de formação intensiva em Geoprocessamento, processamento informatizado de
dados georreferenciados através da utilização de programas de computador que
permitem o uso de informações cartográficas, informações a que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. O curso realizou-se nos
dias 23 e 24 de junho e teve como formador o Professor Doutor José Paulo Almeida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Anteriormente, a 23 de maio, o Colégio havia organizado uma Sessão Técnica
sobre “As Potencialidades de Utilização de Informação Geográfica Voluntária”.
Nesta Sessão pretendeu-se fazer uma reflexão sobre o que é a Informação Voluntária, analisar as suas potencialidades e limitações, indicar alguns tipos de
informação disponível em projetos colaborativos (como o Open Street Map e o
Geo-Wiki), e apresentar diversos aspetos onde são necessários desenvolvimentos que permitam alargar as áreas de utilização deste tipo de informação.

“Expressões” patente até 5 de setembro
Foi inaugurada no dia 5 de junho a
Exposição Coletiva “Expressões”, da
autoria de Lígia Rézio (Engenheira Civil), Manuela Bento (Decoradora/Artista Plástica) e
Adélia Coelho (Artista Plástica). A exposição
está patente até 5 de setembro na Sede da
Região Centro.
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Formação “Contratos 4.ª Conferência Anual da AME
de Desempenho Energético” O auditório regional acolheu,
O ISR – Universidade de Coimbra e a Região Centro, no âmbito do
projeto europeu Transparense, realizaram uma Formação e Workshop sobre
“Contratos de Desempenho Energético: um modelo de negócio para implementar medidas de Eficiência Energética”.
O evento teve lugar em Coimbra, no dia 18 de junho, e abordou aspetos como os
princípios básicos e procedimentos para a execução de Contratos de Desempenho
Energético (CDE) e a introdução à medição e verificação segundo protocolo IPMVP.
No Workshop foi apresentado o projeto Transparense e o Código de Boas Práticas
para CDE, debatidas questões relativas à implementação, investimento e financiamento e apresentados casos reais de sucesso de implementação de CDE.

no dia 13 de junho, a 4.ª Conferência Anual da AME – Associação Mutualista dos Engenheiros,
subordinada ao tema “Os Contributos
da Economia Social e o Reforço da
Coesão Social em Portugal”. Foram
atribuídos os títulos de membros honorários da AME à União das Misericórdias e à Caritas e aos Engenheiros Leopoldo Cunha Mattos e João Porto (a título póstumo). A Conferência contou com
dois painéis sobre “A importância do reforço da coesão social no crescimento”
e “Intervenção de entidades da economia social na Região Centro”.

Geológica e Minas aborda Engenharias Sonoras e visita Panasqueira
No âmbito do ciclo de sessões multiculturais promovido pelos Colégios Regionais de Especialidade, o Colégio de Engenharia Geológica e
de Minas realizou no dia 28 de maio a sessão “Timbres, Construções Musicais e
outras Engenharias Sonoras”. A iniciativa teve como orador o Professor Manuel
Rocha, Diretor do Conservatório de Música de Coimbra.
Uns dias antes, a 23 de maio, o Colégio promoveu uma Visita Técnica à Sojitz
Beralt and Wolfram, S.A. – Minas da Panasqueira. A Visita constou de uma descida ao subsolo e à lavaria da mina. Depois do almoço foi ainda efetuada uma
visita ao museu mineiro existente no local.

Sessão “Agentes Bióticos Emergentes
em Plantas Lenhosas”

Sessão “Avaliação de Ciclo de Vida:
Metodologia e Aplicações”

Num cenário de globalização e de alterações climáticas, os agentes bióticos constituem,
cada vez mais, uma ameaça às espécies lenhosas,
com repercussões a nível rural e urbano. Atento a
esta realidade, o Colégio Regional de Engenharia Florestal, em parceria com o CERNAS e o ICNF, promoveu no dia 26 de maio uma Sessão Técnica sobre
“Agentes Bióticos Emergentes em Plantas Lenhosas”.
O evento decorreu na sede regional, em Coimbra.

Os Colégios Regionais de Engenharia do Ambiente e Engenharia Mecânica e a Delegação Distrital de Aveiro realizaram, no dia 14 de maio, uma Sessão Técnica sobre “Avaliação de Ciclo de Vida (ACV)”, onde
foram oradores os Professores Luís Arroja (Universidade
de Aveiro) e Fausto Freire (Universidade de Coimbra). Foram abordados aspetos
como o Life-Cycle Thinking e ACV enquanto ferramenta de gestão ambiental, bem
como outras ferramentas de gestão ambiental baseadas na ACV. Foi ainda apresentada a metodologia e modelação de ciclo de vida, com exemplos de aplicações.

Viseu promove Encontros de Engenheiros

Ainda em Viseu, e no âmbito da estratégia de revitalização do Centro Histórico,
realizou-se, no dia 13 de junho, na incubadora de empresas daquela cidade, uma
sessão participativa onde
intervieram a Delegação
Distrital de Viseu da Ordem
dos Engenheiros e o Núcleo de Arquitetos da Região de Viseu.

A palestra “A requalificação ambiental em minas de Urânio: o caso
da Urgeiriça”, proferida pelo Engenheiro do Ambiente Rui Pedro Pinto, constituiu o mote para um Encontro de Engenheiros do Ambiente promovido pela
Delegação Distrital de Viseu, que se realizou naquela cidade no dia 16 de maio.
A 22 de abril havia sido organizado um Encontro de membros da Especialidade
de Informática.

Delegação de Leiria visita Berlengas e percorre escolas do distrito
A Delegação Distrital de Leiria organizou uma visita de grupo às
Berlengas, que lugar teve no dia 10 de maio. A Ilha da Berlenga situa-se frente
a Peniche, a cerca de 11 km, constituindo com os Farilhões, Estelas e Forcadas,
o Arquipélago das Berlengas. O local é considerado Reserva Mundial da Biosfera
pela UNESCO. Também em Leiria, e organizadas pela Delegação Distrital, foram
promovidas, nos meses de abril e maio, sessões de orientação vocacional destinadas a alunos do 9.º ano de escolaridade na Escola Básica 2/3 José Saraiva,
Escola Básica Correia Mateus, Colégio de Nossa Senhora de Fátima, Colégio Dinis
de Melo, Agrupamento de Escolas das Colmeias e Escola Básica Marrazes.
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Delegações distritais:
Évora, Faro, Portalegre, Santarém

Dia Regional do Engenheiro
“Sem a Engenharia e sem os Engenheiros nunca poderá
haver desenvolvimento, nem crescimento da Economia”
A degradação das condições profissionais
dos engenheiros portugueses, com particular destaque para a empregabilidade dos estudantes
e dos jovens engenheiros, foram os temas que Carlos Mineiro Aires, Presidente da Região Sul da Ordem
dos Engenheiros (OE), elegeu como mote da sua intervenção durante a Sessão Solene do Dia Regional
Sul do Engenheiro, celebrado este ano pela quarta
vez consecutiva.
“A Ordem tem de saber ser o porta-voz das preocupações e dos problemas da Classe, sabendo escutar
e encontrar a melhor forma de poder ser um parceiro social liderante e interveniente, assumindo,
nesta delicada fase da vida nacional, a responsabilidade social que obviamente deve deter”, referiu o
Presidente da Região perante uma plateia que encheu a Quinta de Azinhais, em Tomar. A sessão contou igualmente com as intervenções do Bastonário
da OE, do Vice-presidente da Câmara Municipal de
Tomar e do Delegado Distrital de Santarém.
Tal como em anos anteriores, a Região Sul aproveitou a ocasião para homenagear um dos seus mais

eméritos membros, neste caso o Eng. Gonçalo Ribeiro Teles, e procedeu à entrega do Prémio Inovação Jovem Engenheiro 2013. Foi também assinado
um protocolo de colaboração entre a OE e o CREA
do Paraná, no Brasil, aproveitando a presença de
Joel Krüger, Presidente daquele Conselho Regional,
na cerimónia.
A cidade templária de Tomar foi assim o destino escolhido em 2014 para as celebrações do Dia Regio-

nal do Engenheiro, que acolheu cerca de 250 Membros e convidados institucionais durante os dias 16,
17 e 18 de maio, num evento que teve início com
uma receção no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Tomar, presidida pelo Vereador Dr. Hugo Cristóvão. Seguiu-se um jantar exclusivo para membros
eleitos da Região Sul, que decorreu nas Grutas de
Mira d’Aire e contou com a atuação do Grupo Coral
da Região Sul.
O programa continuou no dia seguinte, em que logo
pela manhã os Membros tiveram oportunidade de
conhecer alguns dos ex-líbris turísticos do distrito
de Santarém: Convento de Cristo, Santuário de Fátima e Basílica da Santíssima Trindade e, ainda, Centros Históricos de Tomar e de Ourém.
Após a Sessão Solene, na tarde do dia 17 de maio,
os participantes deslocaram-se ao Convento de Cristo,
onde uma recriação medieval deu o mote para o jantar. As comemorações do Dia Regional terminaram
no domingo com três atividades de lazer: uma prova
de Karts em Almeirim, uma visita à Casa Cadaval e
um Cruzeiro na Albufeira de Castelo de Bode.

Visita ao Empreendimento 4º. Torneio de Golfe
Hidroagrícola do Alqueva da Ordem de Mérito LG
A Delegação Distrital de Évora, em parceria com o Colégio Regional de Engenharia Agronómica, vai promover, em setembro, uma Visita
Técnica ao Empreendimento Hidroagrícola do Alqueva, com o apoio da EDIA. Os
participantes terão oportunidade de visitar a Estação Elevatória de Pedrógão/
Margem Esquerda, o Centro de Telegestão de Serpa e Estação Elevatória de
Serpa/Norte e o CIAL, junto à Barragem do Alqueva.
Mais informações em www.ordemengenheiros.pt

Visita às Minas de Sal Gema e Villa
Termal de Caldas de Monchique
O Colégio Regional de Engenharia Geológica e de Minas promove,
nos dias 18 e 19 de setembro, uma Visita Técnica às Minas de Sal Gema, em
Loulé, e à Villa Termal de Caldas de Monchique.
Mais informações em www.ordemengenheiros.pt

Vitivinicultura Alentejana e Prova de Vinhos
A Delegação de Évora, com a colaboração da Universidade local,
promoveu uma Sessão Técnica sobre “Introdução à Vitivinicultura Alentejana e à
Prova de Vinhos”, no passado mês de maio.

O Clube de Golfe dos Engenheiros realizou, a 24 de maio, no Campo
da Aroeira, o 4º. Torneio da Ordem de Mérito LG, com participação especial da
Região Sul e enquadrado nas celebrações do Dia Regional Sul.

As boas condições permitiram a muitos dos 95 jogadores presentes realizarem
pontuações excecionais. Foi ainda organizada uma Clínica de Golfe onde participaram vários entusiastas.
Na classificação individual, o vencedor do torneio foi Luis Manuel Ramos, com
28 pontos gross. João de Mendonça Arrais, Membro da Região Sul, ganhou o
primeiro prémio da Ordem.
Foram debatidos aspetos como o solo, o clima e as castas, como fatores determinantes da qualidade de um vinho. A sua preparação e valoração, através de
diversas fases de estágio, foram questões também referidas. Na fisiologia da
prova, foi explorada a utilização dos sentidos para a identificação de aromas e
reconhecimento de defeitos.
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Infraestruturas Inteligentes nas Smart Cities
Mais de 70 participantes marcaram presença na terceira conferência do Ciclo Smart Cities, dedicada à temática “Infraestruturas Inteligentes”.
A sessão, decorrida a 22 de maio, foi aberta pelo Presidente da Região Sul,
Eng. Carlos Mineiro Aires, que salientou o grande interesse que o tema suscita
e o empenho que o Conselho Diretivo da Região Sul e os Conselhos Regionais
de Colégio têm demonstrado na organização de múltiplos debates sobre temas
do interesse dos Membros.
O moderador, Eng. Francisco Sanchez, introduziu o tema, refletindo sobre o conceito Smart Cities, a que se seguiram as apresentações do Prof. José Tribolet,
do Eng. Pedro Godinho Matos e do Eng. Carlos Fernandes.
A conferência foi encerrada pelo Coordenador do Colégio Regional de Engenha-

ria Eletrotécnica, Eng. Luis Cameira Ferreira, que destacou três ideias principais
retiradas da sessão: a inteligência das cidades reflete-se na sua capacidade de
adaptação às circunstâncias; não há cidade inteligente sem cidadãos informados; a cidade inteligente responde com eficácia ao perigo.

Engenheiros visitam ROV “Luso” Santarém em visita
à Serra d’Aire e Candeeiros
No dia 19 de maio, o Colégio Regional de Engenharia Geográfica
organizou uma visita ao Veículo de Operação Remota Submarina ROV “Luso”,
equipamento fundamental nos trabalhos da Estrutura de Missão para a Extensão
da Plataforma Continental (EMEPC).
A visita contou com três dezenas de participantes, estando representadas sete
Especialidades de Engenharia. A ação iniciou-se com uma explicação sobre o
funcionamento do ROV e dos instrumentos científicos nele incorporados, tendo-se seguido uma demonstração do veículo em funcionamento no tanque onde
são efetuados os testes aos equipamentos. Foi ainda possível visitar a cabine de
comando. Por fim, foram apresentados alguns resultados das campanhas efetuadas, bem como outros projetos da EMEPC.

A Delegação de Santarém organizou uma nova visita à Serra d’Aire e
Candeeiros, na sequência de outras já realizadas àquele local.
A iniciativa, decorrida a 10 de maio, contemplou uma visita ao Dolmen de Alcobertas, no concelho de Rio Maior, que constitui um monumento megalítico a funcionar atualmente como capela lateral da Igreja de Santa Maria Madalena. Seguiu-se
um percurso pedestre de 4,5 km, em plena serra, entre o Dolmen e a Gruta de Alcobertas. Repostas as energias, foi realizada uma visita à Gruta de Alcobertas,
considerada uma das mais belas de Portugal, na qual os participantes puderam
experimentar o rapel. Todos colaboraram ainda na execução de uma tapeçaria,
com a orientação da Cooperativa Terra Chã, que irá ficar exposta na sede distrital.

Plataforma Continental em debate na Ordem
O Colégio Regional de Engenharia Geográfica e a Estrutura de
Missão para a Extensão da Plataforma Continental promoveram,
a 9 de maio, uma sessão sobre a “Proposta de Extensão da Plataforma Continental Portuguesa – Cinco anos após a submissão à Comissão de Limites da
Plataforma Continental (CLPC)”.
A sessão teve início com a intervenção do Eng. Carlos Mineiro Aires, Presidente
da Região Sul, que deu as boas vindas aos convidados e à assistência composta
por mais de centena e meia de participantes.
O Professor Doutor Manuel Pinto de Abreu, Secretário de Estado do Mar e responsável pela preparação da proposta portuguesa, salientou a importância deste
projeto para o País e fez um breve historial da sua génese. O coordenador jurídico, Dr. Paulo Neves Coelho, apresentou as definições jurídicas do artigo 76.º
da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e a forma como foi rea
lizada a ligação com as definições científicas. Já o Professor Doutor Nuno Lourenço, enquanto coordenador da componente geológica/geofísica, mostrou os

Visita à Brisa Inovação e Tecnologia

Um grupo de 30 participantes teve a oportunidade de conhecer a
Brisa Inovação e Tecnologia (BIT), numa Visita Técnica promovida pelo
Colégio Regional de Engenharia Informática no dia 7 de maio.
O grupo dirigiu-se à sede da Brisa, em Carcavelos, onde foi recebido no Centro
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trabalhos e os desafios técnicos e científicos desenvolvidos para fundamentar a
pretensão nacional. As apresentações técnicas terminaram com a exposição do
Eng. Aldino Campos, coordenador da componente de geomática da proposta, que
mostrou o contributo da Engenharia Geográfica nos trabalhos da definição geográfica dos limites da Plataforma Continental de Portugal.
Seguiu-se um período de debate com um conjunto alargado de intervenções.
de Controlo Operacional pelo Eng. Jorge Sales Gomes, Presidente do Conselho
de Administração da BIT.
Depois de uma primeira exposição de cariz institucional, foi a vez dos Engenheiros Tomé Canas, António Amador e Pedro Sobral apresentarem as atividades levadas a cabo nas áreas da Investigação, Desenvolvimento e Instalação e Manutenção, respetivamente. Foi também introduzida a Rede de Inovação Brisa, pelo
Eng. Luis Osório, do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que passou a palavra ao Eng. Gonçalo Abreu, da Makewise, uma das empresas da referida rede.
Os participantes puderam então visitar o Centro de Controlo Operacional, apresentado pelo seu responsável, Eng. António Azeredo. Após o coffee break, foram
visitadas as instalações da BIT no Lagoas Park.
O feedback dos participantes foi positivo, ficando a sugestão de realização de
uma segunda parte da visita, desta vez à Plataforma Logística de Palmela.

Litoral Português
20 O Litoral Português. O que fazer?

Francisco Taveira Pinto, Coordenador da Especialização em Hidráulica
e Recursos Hídricos da Ordem dos Engenheiros • Professor Catedrático
da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

23 A Gestão da Costa Portuguesa: Problemas e Virtudes

Manuela Matos, Engenheira  •  Vice-presidente da Agência Portuguesa
do Ambiente

INTERVENÇÃO DA ENGENHARIA • Casos Práticos
51 Colégio Nacional de Engenharia Civil
Problemática da Costa Portuguesa: Avançar ou Recuar?
João Catarino, Vogal do Col. Nac. de Eng. Civil da OE

26 O Valor Económico do Litoral Português

51 Colégio Nacional de Engenharia Mecânica
A Engenharia Mecânica Nacional
no Projeto de Infraestruturas de Gás Natural

29 Perda de Território por Ação do Mar
Uma Questão Nacional

52 Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica
Litoral: o Contributo da Engenharia Química e Biológica

Francisco Nunes Correia, Instituto Superior Técnico, Univ. de Lisboa

António Sanches do Valle, Engenheiro Civil  •  WW, Consultores
de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.

32 Monitorização do Litoral
Quando o conhecimento é crucial para a decisão

Carlos Mineiro Aires, Engenheiro Civil  •  Presidente do Conselho
Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros

35 Defesa Costeira. Uma questão de Estado e de Ação

José Ribau Esteves, Engenheiro  •  Presidente da Câmara Municipal de
Aveiro  •  Presidente da Comunidade Intermunicipal da Reg. de Aveiro

36 Obras de Defesa Costeira em Portugal
Carlos Abecasis, Engenheiro  •  Consulmar

38 Monitorização e Modelação da Morfodinâmica Costeira
José Luís Pinho, Professor Auxiliar  •  Departamento de Engenharia Civil,
Centro do Território e Ambiente Construído, Universidade do Minho

40 As intervenções de defesa costeira na mitigação
do problema da erosão: análise crítica

Carlos Coelho, Professor Auxiliar  •  Departamento de Engenharia Civil
da Universidade de Aveiro e CESAM

42 Obras Costeiras e Gestão da Posição da Linha de Costa
Do Litoral de Espinho ao Cabo Mondego
António Trigo Teixeira, Professor Associado  •  Instituto Superior
Técnico, Universidade de Lisboa

44 Obras multifuncionais
um novo conceito de proteção costeira

José Simão Antunes do Carmo, Universidade de Coimbra

46 A Investigação no Apoio ao Projeto e Obra
de Engenharia Costeira

Francisco Sancho, Laboratório Nacional de Engenharia Civil

48 A Continuidade da Indústria Naval
O Momento da Decisão

Victor Gonçalves de Brito, Engenheiro Naval

José Rocha Soares, Vogal do Col. Regional Sul de Eng. Mecânica da OE

João Gomes, Vogal do Col. Nacional de Eng. Química e Biológica da OE

53 Colégio Nacional de Engenharia Naval
Litoral: o Contributo da Engenharia Naval

Tiago A. R. Santos, Vogal do Col. Nacional de Eng. Naval da OE

53 Colégio Nacional de Engenharia Geográfica
Litoral: o Contributo da Engenharia Geográfica

Teresa Sá Pereira, Carlos Antunes, José Alberto Gonçalves,
Engenheiros Geógrafos

54 Colégio Nacional de Engenharia Florestal
A Fixação e Arborização das Dunas Móveis
e a Gestão das Florestas Litorais (1802-2014)

João Pinho, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

55 Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente
O Litoral e a Engenharia do Ambiente

João Almeida, Vogal do Col. Nacional de Engenharia do Ambiente da OE

ENTREVISTA
56 “A nossa política do litoral vai ter de conhecer um novo
normal, e um novo normal é com alterações climáticas”
Jorge Moreira da Silva,
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia

62 “Não tem, de facto, existido uma monitorização
adequada do litoral. É uma falha muito grave do País”
Fernando Veloso Gomes,
Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Univ. do Porto

Estudo de Caso
68 Molhe Norte da Barra do Douro
Prémio SECIL de Engenharia Civil 2009

Alexandre Santos Ferreira, Engenheiro Civil
Cláudia Santos, Licenciada em Engenharia Geológica

72 Metodologias para Observação da Costa Portuguesa
O caso da Praia do Norte na Nazaré
João Francisco Quirino Rosa Duarte, Geólogo Marinho

MAIO / JUNHO 2014 INGENIUM 19

TEMA DE CAPA

O Litoral Português
O que fazer?

Francisco Taveira Pinto
Coordenador da Especialização em Hidráulica e Recursos Hídricos da Ordem dos Engenheiros
Professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, fpinto@fe.up.pt

P

ortugal, com a sua extensa linha de costa continental e insular e posição estratégica entre a Europa, a América e África,
sempre teve uma especial interligação com o mar e em
particular com o oceano Atlântico. Fruto dessa localização preferencial e da sua extensa plataforma continental, o mar tem sido
frequentemente referido como um dos clusters no qual o País deve
apostar, como possível fonte de recursos e de novos negócios com
inegáveis potencialidades.
Contudo, este enquadramento, analisado a uma macro escala, pode
fazer esquecer que a ligação ao mar necessita de garantir uma boa

qualidade do ambiente marinho, boas infraestruturas portuárias
de apoio e um litoral seguro com potencialidades habitacionais e
turísticas, condizentes com uma utilização cada vez mais intensa
e com crescentes pressões antrópicas. É neste enquadramento
que não se pode olhar para o mar e esquecer os problemas do litoral, como acontece com o grave problema cíclico, mas permanente, da erosão costeira. Apesar de poder ser considerada uma
área multidisciplinar, a erosão costeira é eminentemente um problema de Engenharia Civil, pois está associada ao estudo e projeto
de obras de defesa de várias possíveis tipologias.

Preocupada com este enquadramento, a Ordem dos Engenheiros (OE) decidiu promover recentemente um Ciclo
de Conferências subordinado ao tema geral “A Engenharia Costeira Portuguesa e a Defesa do Litoral. A Experiência
Acumulada e os Desafios do Futuro”, com a participação de engenheiros pertencentes a instituições de ensino
e investigação e a empresas de projeto. Pretendia-se com estes eventos procurar obter respostas para as seguintes questões:
P1	
A origem dos problemas é conhecida?
P2	As questões do litoral só são abordadas quando ocorrem tempestades/
problemas?
P3	O que foi feito nas últimas décadas é
suficiente?

A OE realizou um inquérito inovador aos
participantes, via e-mail, em relação às questões acima mencionadas – ver Figura 1.
Com base nestes resultados constata-se o
seguinte:
›	
42% dos inquiridos consideram que a origem dos problemas é completamente conhecida (5); 69% responderam (4) ou (5).
94% das respostas foram (3), (4) ou (5);
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P4	As intervenções efetuadas têm sido
suficientemente estudadas?

P7	O papel das instituições com jurisdição sobre o litoral é suficiente?

P5	As intervenções efetuadas são a melhor solução?

P8	O mapeamento dos riscos na zona
costeira é suficiente?

P6	O papel dos Planos de Ordenamento
da Orla Costeira é suficiente?

P9	A Monitorização da zona costeira é
suficiente?

›	
35% dos inquiridos consideram que as
questões do litoral só são abordadas quando
ocorrem tempestades/problemas e quase
81% das respostas foram (4) ou (5);
›	60% dos inquiridos consideram que o
que foi feito nas últimas décadas não é
suficiente e 88% das respostas foram (1)
ou (2);
›	
35% dos inquiridos consideram que as intervenções efetuadas não têm sido sufi-

cientemente estudadas, 73% das respostas
foram de (1) ou (2) e 98% de (1), (2) ou (3);
›	33% dos inquiridos consideram que as
intervenções efetuadas não são a melhor
solução e 71% das respostas foram de
(1) ou (2);
›	31% dos inquiridos consideram que o
papel dos Planos de Ordenamento da Orla
Costeira não é suficiente e 73% das respostas foram de (1) ou (2);

Litoral Português
Figura 1 – Ciclo de Conferências “A Engenharia Costeira Portuguesa e a Defesa do Litoral.
A Experiência Acumulada e os Desafios do Futuro” – Respostas a cada pergunta, em percentagem
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›	31% dos inquiridos consideram que o
papel das instituições com jurisdição sobre
o litoral não é suficiente e 79% das respostas foram de (1) ou (2);
›	17% dos inquiridos consideram que o
mapeamento dos riscos na zona costeira
é suficiente, e cerca de 68% das respostas foram de (1) ou (2);
›	
52% dos inquiridos consideram que a monitorização da zona costeira não é suficiente
e 90% das respostas foram de (1) ou (2).
Os resultados são elucidativos, mas valerá
a pena analisar um pouco em detalhe alguns
aspetos relacionados com estas questões.
As causas do fenómeno da erosão costeira
e os seus impactos são sobejamente conhecidos, destacando-se, pela sua relevância, a escassez das fontes sedimentares e
o consequente volume diminuto de sedimentos que chega à zona costeira oriundo
das bacias hidrográficas (Minho, Lima, Douro,
Mondego, Tejo e Guadiana). Para tal basta
analisar o número significativo de aproveitamentos hidráulicos construídos nas últimas décadas na Península Ibérica.
Existem várias soluções de Engenharia para
atenuar ou resolver o problema (obras transversais, longitudinais, alimentação artificial,
proteção de dunas, quebramares destacados,
etc.), em relação às quais se conhecem também, através das referências da especialidade, as possíveis vantagens e desvantagens.
Em função dessa análise pode afirmar-se
que não existe uma solução perfeita e que
a escolha da melhor solução deve ponderar
esses prós e contras conhecidos, com base
em dados de base fiáveis (levantamentos
topo-hidrográficos, registos de agitação marítima, etc.) e em estudos credíveis (que incluam ferramentas atuais de cálculo, mode-

lação numérica e física, etc.). Constata-se
que os aspetos negativos de algumas soluções podem ser mitigados pela utilização
simultânea de outras alternativas (por exemplo, quebramares destacados mais alimentação artificial).
Ora, é um facto, que os resultados destes inquéritos mostram que a perceção que os
técnicos e a Academia – que, em geral, se
interessa por esta temática – têm é a de que
nada disto tem sido feito e que episodicamente (quando ocorrem tempestades ou
problemas) é que a questão volta a ser abordada. É certo que para melhorar este enquadramento é necessário que as intervenções
não sejam casuísticas, que obedeçam a uma
estratégia e a um plano objetivos e que exista
suporte financeiro que permita fazer os estudos corretos e uma monitorização e manutenção periódicas eficazes. Uma melhor
monitorização permite ter um melhor conhecimento da evolução no tempo destes
sistemas, tendo em atenção a influência de
fatores naturais e antrópicos e atuar na altura
certa. Não sendo assim, como é o caso, voltamos quase sempre ao ponto de partida.
São conhecidas várias medidas de ordenamento e gestão implementadas no passado
recente, em particular os Planos de Ordenamento da Orla Costeira, o Programa Ação
para o Litoral, o Programa Polis, etc., e a
definição de Estratégias, constituição de
Grupos de Trabalho, etc., tudo isto associado
a um investimento significativo.
É certo que o que se conseguiu fazer nas
últimas décadas foi muito significativo e
melhorou a face visível da zona costeira,
mas não resolveu o problema da erosão
costeira. Porquê?
O problema da erosão costeira continua a
representar custos permanentes para o País

sem que se identifiquem melhorias significativas, o que nos leva a questionar se o
que foi feito nas últimas décadas foi suficiente e se as intervenções efetuadas nas
últimas décadas têm sido suficientemente
estudadas e são a melhor solução. Analisando a perceção geral, a resposta é não e
é preciso dizê-lo claramente, em relação
aos aspetos de análise, projeto e simulação.
As ferramentas de projeto, análise e previsão são suficientemente robustas, desde
que sejam fornecidos os meios para serem
corretamente aplicadas.
A Engenharia Civil portuguesa e os seus
laboratórios têm capacidade instalada mais
do que suficiente para abordar o problema,
desde que possam trabalhar em rede e com
base numa “Estratégia” de atuação na costa
objetiva, protegendo os locais mais críticos
numa primeira fase e estabelecendo medidas futuras de consolidação da linha de costa
e não de uma perda progressiva, aceitando-se isso como um facto consumado, que
conduz a uma configuração da costa que,
em algumas zonas, é de todo irreal. É tempo
de existir um único organismo que olhe para
esta faixa costeira, com recursos humanos
e financeiros que a saiba gerir bem e proteger de forma a torná-la atrativa e não a
atual dispersão de competências.
Fala-se por vezes nas estratégias dos outros países, como a Espanha, a Holanda, o
Reino Unido, a França, etc., como exemplos
a seguir. Não se podem generalizar as estratégias aí adotadas, sendo contudo certo
que haverá aspetos positivos a considerar,
sendo o mais objetivo a definição clara do
que se pretende fazer – defender uma determinada linha de costa, custe o que custar, baseada em factos técnicos e científicos
inquestionáveis.
Por isso, e olhando para todo o historial passado, sendo certo que, mal ou bem, alguma
coisa tinha que ser feita, são necessárias
novas formas de defesa costeira que promovam, por um lado, a defesa da costa,
eventualmente numa estratégia não de recuo,
mas de avanço em relação ao mar, e por
outro, a acumulação de sedimentos. O balanço das ações realizadas na costa portuguesa nas últimas décadas, onde foram “experimentadas” praticamente todas as soluções, em muitos casos, como que correspondendo a uma aplicação de um plano com
virtudes, mas que foi elaborado há mais de
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Figura 2 – Embocadura da ria de Aveiro

60 anos, não é francamente positivo. É necessário que a zona costeira seja analisada
com o rigor e com a importância com que
outras áreas da Engenharia Civil o são, embora com naturezas distintas, de forma a
evitarem-se intervenções de emergência.
Apesar de algumas zonas da faixa litoral
portuguesa estarem sujeitas a uma erosão
generalizada, ainda existe algum transporte
sedimentar anual que fica retido temporariamente em alguns esporões, em barras
submersas offshore ou em molhes de alguma dimensão que ajudam a fixar algumas embocaduras (como, por exemplo,
Aveiro – ver Figura 2, e Figueira da Foz).
Aqui a acumulação de sedimentos é evidente e a alteração deste padrão poderia
ser uma solução para as zonas a sotamar.
Os problemas de hoje são os mesmos de há
30/40 anos e as soluções aplicadas são as
mesmas sem que o problema tenha sido de
todo resolvido. Este problema geral da erosão costeira requer uma reconsideração da
abordagem política nacional, com a definição
de escolhas claras – que bens devem ser
protegidos e como e que orçamento está
agregado a essa abordagem, considerando
este problema numa perspetiva de médio e
longo prazo, visto que a atual não dá essas
mesmas garantias. Será altura de ser definida uma nova abordagem, fixando a linha
de costa atual a defender, em alguns casos,
e noutros avançando em direção ao mar através de quebramares destacados, tal como
se verifica em algumas situações naturais.
A costa portuguesa apresenta condições
favoráveis à implementação de estruturas
como os quebramares destacados, complementados com a utilização de sedimentos oriundos de dragagens ou diretamente
de ações de alimentação artificial.
Os quebramares destacados constituem
uma forma diferente de abordar o problema
da erosão costeira em Portugal. O seu modo
de funcionamento hidráulico e as tipologias
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existentes que proporcionam a acumulação
de sedimentos a sotamar são sobejamente
conhecidos. Em Portugal apenas existem
quatro estruturas que se podem considerar
como destacadas (Castelo do Neiva, Leixões, Foz do Douro e Aguda), embora com
funções distintas e impactos distintos. Existem muitas outras aplicações um pouco por
todo o Mundo, não sendo possível afirmar
que todas foram corretamente projetadas
e que a sua aplicação correu bem.
O dimensionamento de quebramares destacados requer abordagens de análise hidráulico-estrutural, de modelação física e
numérica. Como obra de defesa costeira
são vários os aspetos associados:
›	Os quebramares destacados constituem
uma solução fiável e viável para a proteção da zona costeira, pois atenuam significativamente a energia da agitação incidente;
›	O custo inicial pode ser maior, mas requerem menos manutenção futura;
›	As técnicas construtivas atualmente existentes são muito mais eficazes e capazes
e permitem a construção offshore, a partir de terra;
›	Permitem a formação de praias confinadas ou em baía;
›	As suas características têm que ser otimizadas para o local em causa;
›	Funcionam como obra de retenção de
uma eventual alimentação artificial (desejável se necessário);
›	Constituem um avanço em relação a uma
linha de costa em erosão e não um recuo,
evitando galgamentos e inundações marginais;
›	Existem ferramentas fiáveis de análise e
otimização;
›	Existe experiência nacional nas várias
áreas de otimização;
›	Podem ter um menor impacto visual face
a outras situações existentes;
›	Podem induzir a ocorrência de correntes
de retorno e irregularidades nos fundos;
›	Garantem uma maior segurança e grau
de proteção face à ação do mar;
›	Permitem uma maior deposição de sedimentos a sotamar;
›	Permitem a formação de tômbolos ou
saliências;
›	As correntes de difração ocorrem mesmo
quando o transporte longitudinal de sedimentos não é significativo, pelo que

estas estruturas podem ser consideradas
adequadas, mesmo na ausência deste
transporte;
›	Permitem a circulação da água ao longo
da linha de costa;
›	Não afetam significativamente o aspeto
estético da praia (inexistente antes em
muitos casos);
›	Enquadráveis no atual esquema de proteção, materializando praias artificialmente
confinadas;
›	Devem ser enquadrados na definição de
um plano de curto-médio prazo de implementação.
Concluindo, o esforço, em termos de organização, planeamento e gestão das zonas
costeiras, deve ser continuado e reforçado.
Apesar dos investimentos, o problema mantém-se e não há uma visão integrada e consensual sobre o que fazer e como fazer,
continuando a situação atual a representar
custos permanentes.
Há consenso quanto às causas e consequências da erosão costeira e há conhecimento
técnico e científico instalado em Portugal.
Contudo, parece existir uma crítica generalizada à situação atual, associada a alguma
aparente incapacidade de intervenção, por
muito que os intervenientes possam ser considerados ativos no âmbito da proteção e planeamento em relação à erosão costeira.
Quanto a soluções efetivas, para além de
uma ou outra possível abordagem inovadora para o País, como a transposição de
sedimentos e os quebramares destacados
associados a alimentação artificial, parece
não haver um consenso técnico sobre a
melhor abordagem, apesar dos elementos
atualmente existentes e disponíveis, fruto
de uma falta de cooperação conjunta da Engenharia na resolução do problema, tal como
aconteceu em outros países. Há falta de
dados de base e a monitorização é considerada deficitária. Os programas, grupos de
trabalho e estratégias já elaborados não
resolveram de todo o problema e será altura de repensar a forma nacional de abordar a questão, abandonando abordagens
que se têm manifestado ineficazes.
A Engenharia Costeira portuguesa foi arrojada em muitas obras de Engenharia Civil
nacionais de grande dimensão e complexidade e pode e deve também ser arrojada
nas obras de defesa costeira! ING
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ortugal Continental tem uma costa
muito extensa, que atinge cerca de
950 km, com características muito
diversificadas onde se podem encontrar
praias de areia branca, arribas, estuários de
grande dimensão, lagoas costeiras, baías,
promontórios e pequenas ilhas. A sua localização, na confluência do Atlântico e Mediterrâneo, tornam esta costa muito especial, nomeadamente pela riqueza biofísica
e pela beleza natural das paisagens.
A zona costeira é uma das parcelas mais
complexas do território e rica em termos
ambientais e económicos sendo nesta área,
ou na sua proximidade, que se localiza
grande parte da população portuguesa e
das principais atividades económicas. Importa realçar que algumas dessas atividades ou usos são importantes à escala nacional e beneficiam da especificidade desta
zona. São exemplo, para além do turismo
e utilização balnear, as infraestruturas portuárias e de transportes marítimos, a aquacultura, a pesca, etc.

Nas últimas décadas constata-se um aumento dessa ocupação, o que tem contribuído de forma significativa para o consequente
aumento das pressões exercidas nestas áreas
tão sensíveis do nosso território, provocando
alterações no equilíbrio natural e ambiental
e conflitos no uso do solo.
Ao contrário do que por vezes se pode pensar, não são apenas as atividades humanas
que exercem influência direta no litoral, já
que a costa portuguesa está sujeita a complexas ações naturais, nomeadamente de
dinâmica costeira, que também conduzem
a impactes significativos.
As zonas costeiras assumem assim uma
importância estratégica em termos ambientais, económicos, sociais, culturais e recreativos, pelo que o aproveitamento das suas
potencialidades e a resolução dos seus problemas exigem uma política de desenvolvimento sustentável apoiada numa gestão
integrada e coordenada dessas áreas.
Essa constatação determinou, já em 1992,
o compromisso assumido pelos países com

zonas costeiras, incluindo os da União Europeia, no âmbito da Conferência das Nações
Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável realizada no Rio de Janeiro, de
promover o desenvolvimento sustentável e
a gestão integrada das zonas costeiras e
marinhas.
No seguimento desse compromisso, foram
desenvolvidos diversos projetos e programas a nível comunitário, nos quais Portugal
participou. A Recomendação n.º 2002/413/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 30 de maio de 2002, relativa à execução
da gestão integrada da zona costeira na Europa, define princípios gerais e opções para
uma Estratégia de Gestão Integrada de Zonas
Costeiras na Europa, cabendo aos Estados-membros estabelecer os fundamentos de
tal Estratégia, a qual deve garantir a proteção e requalificação do litoral, o seu desenvolvimento económico e social, bem como
a coordenação de políticas com incidência
na zona costeira.
Consciente dos problemas e da necessidade
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de se encontrarem soluções adequadas em
Portugal, foram nas últimas quatro décadas
desenvolvidas várias iniciativas públicas e
publicados diversos diplomas, que se iniciaram com a clarificação do regime jurídico
dos terrenos do domínio público marítimo,
Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro,
que define uma faixa de proteção do litoral,
e que tiveram continuidade com o regime
dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), recentemente revisto, e que
conjuntamente com as orientações nacionais definidas na Estratégia Nacional para
a Gestão Integrada da Zona Costeira, e na
Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, estabelecem a política do litoral, nas
vertentes terrestre e marinha.
A disciplina de ocupação do litoral encontra-se hoje plenamente definida, com a cobertura total do território continental e dos Açores por planos de ordenamento da orla costeira, desde 2005.
As ações previstas na primeira geração dos
POOC foram em grande parte executadas
e contribuíram largamente para a imagem
das praias marítimas como locais seguros
e dotados das necessárias infraestruturas
para a prática balnear.
Os instrumentos de gestão, dos quais se
salientam os diversos POOC, devem ser periodicamente revistos de modo a contemplar a evolução das áreas a que respeitam
e a estabelecer modelos de planeamento e
ordenamento mais dinâmicos e flexíveis,
transparentes e participados, suportados
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em ferramentas de apoio à decisão e numa
gestão partilhada,
O POOC Vilamoura – Vila Real de Santo António está em pleno período de vigência,
estando os restantes atualmente ou já em
revisão, como é o caso do POOC Espinho –
Alcobaça, ou em início de processo de revisão. Assim, em breve poderemos contar
igualmente com os POOC de Caminha – Espinho, de Alcobaça – Espichel, de Espichel
– Odeceixe e de Odeceixe – Vilamoura.
Para concretizar as intervenções consideradas necessárias e de caráter urgente nos
instrumentos de gestão foi, no final de 2012,
atualizado o anterior Plano de Ação para o
Litoral 2007-2013, passando a constituir o
Plano de Ação, Proteção e Valorização do
Litoral 2012- 2015 (PAPVL) no qual são
identificadas as ações prioritárias a desenvolver, em especial em matéria de prevenção, proteção e monitorização das zonas de
risco, e onde foram quantificados os custos
associados a cada uma das intervenções.
Foram ainda aprovadas, e encontram-se em
implementação, três operações integradas
de requalificação do Litoral – Polis do Litoral
– em áreas particularmente sensíveis, Ria
Formosa, Ria de Aveiro, Litoral Norte e Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
À Agência Portuguesa do Ambiente, IP (APA),
como Autoridade Nacional da Água no âmbito da Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29
de dezembro), compete-lhe a elaboração e
a execução da estratégia integrada da zona
costeira, assegurando a sua aplicação a nível

regional. Nesse sentido é a entidade responsável pela implementação da Estratégia
Nacional para a Gestão Integrada da Zona
Costeira (ENGIZC).
As intempéries deste ano vieram reforçar a
atenção para os problemas da costa portuguesa. Atualmente, uma extensa área da
nossa costa, cerca de 25%, é afetada por
fenómenos erosivos, os quais implicam
perda de território e danos em infraestruturas. Habitualmente, na nossa costa, sobretudo na atlântica, a períodos de alguma acalmia, no que se refere a temporais marítimos,
seguem-se anos de forte agitação, que provocam situações de alarme pelo impacto
que têm na segurança das pessoas e bens.
O passado inverno foi disso um exemplo
bastante grave, com ocorrência de situações
extremas por conjugação de diversos fatores e pela repetição em semanas consecutivas de estragos em diversos locais.
Efetivamente, nas zonas do litoral, sem proteção rochosa e que apresentam cotas mais
baixas, verificam-se acentuados fenómenos
de erosão com evidente recuo da linha de
costa. Nestes casos estamos a confrontar-nos com o enfraquecimento do cordão
dunar, ou mesmo o seu desaparecimento,
colocando em risco o território que se expande para o interior ou a migração da praia
para zonas antes ocupadas com outras atividades. Os riscos para as populações existem igualmente nas arribas e estão associados a desmoronamentos e ou deslizamentos de terras.
Estes problemas são habitualmente associados, entre outros fatores, à diminuição
de sedimentos, à ocupação humana, nomeadamente nas dunas e arribas, à construção de extensos molhes ou de quebramares.
As alterações climáticas poderão ter um
papel importante conduzindo a um maior
agravamento destas situações, pois é possível que os fenómenos erosivos e a frequência e intensidade de inundações costeiras aumentem no futuro, sobretudo nos
troços de maior vulnerabilidade.
A APA tem realizado intervenções de proteção costeira, nomeadamente reforço de
estruturas aderentes, de esporões, de cordões dunares e alimentação artificial, em
zonas críticas, sobretudo com edificações
em risco, das quais se referem, a título de
exemplo, as ações realizadas em Moledo,
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Castelo de Neiva, São Bartolomeu do Mar,
Ofir, Esmoriz, Cortegaça, Furadouro, Costa
Nova, Costa de Caparica e Ria Formosa. Algumas destas estruturas sofreram danos
nos últimos temporais, pois maioritariamente localizam-se em locais muito vulneráveis sujeitos à ação direta do mar.
No corrente ano e no próximo, para além
das obras em curso da responsabilidade da
APA, previstas no PAPVL e POOC, ou realizadas de emergência para reforço de zonas
mais atingidas pelos temporais, foram ou
vão ser realizadas intervenções pelos municípios. Só estas intervenções correspondem a mais de 40 milhões de euros, no caso
da APA, e a 15,8 milhões no que respeita a
candidaturas das autarquias, as quais resultaram de protocolos estabelecidos com
esta Agência. A APA acompanha igualmente
as obras que estão a ser realizadas pelos
Polis Litoral estando em causa investimentos de mais de 90 milhões de euros. Estes
avultados investimentos são comparticipados pelo QREN através do Programa Operacional Valorização do Território, variando
o financiamento entre 85% e 100%.
Nem sempre as populações compreendem
ou aceitam as intervenções realizadas, existindo algumas dúvidas quanto ao papel das
estruturas construídas, não sendo possível
afirmar como se comportariam aqueles locais sem a existência das infraestruturas
ou mesmo se as construções que protegem
não teriam já sido destruídas pela ação do
mar. Por outro lado, existem locais em que
determinado tipo de intervenção não é adequado. É o caso das alimentações artificiais
cuja aplicação pode ser ineficaz.
Face ao conhecimento agora disponível sobre
as consequências que a ação do mar tem

provocado nestas áreas, algumas medidas
anteriormente de difícil implementação são
agora mais bem aceites pelos respetivos
utilizadores, bem como por outras entidades
responsáveis nas áreas em causa.
Parece natural considerar que não é possível
continuar a construir em áreas de risco, esperando que a Administração venha defender
esse território, nem fazer dragagens sem
que parte dessa areia seja colocada nos locais onde naturalmente se iria depositar.
Torna-se pois evidente que a gestão sustentável da costa implica ordenamento responsável, de forma a que se minimizem os
riscos e se consiga conciliar e desenvolver
os vários usos de forma equilibrada. Os instrumentos de gestão consagram medidas
de não expansão nas zonas mais vulneráveis ou mesmo de abandono dessas áreas,
garantido a sustentabilidade das mesmas.
Foi recentemente criado um Grupo de Trabalho para o Litoral (GTL) tendo em vista
fazer uma reflexão mais aprofundada e
abrangente sobre a gestão da zona costeira,
devendo definir um conjunto de medidas
que permita, no médio prazo, alterar a exposição ao risco.
Espera-se assim uma proposta de medidas
para cada troço de costa, identificado e caracterizado como zona crítica de risco, e definida a sua priorização. Nas medidas a equacionar devem ser avaliados entre outros:
›	
O desempenho das obras de defesa costeira, tendo em conta os investimentos
efetuados e os necessários no futuro, e os
objetivos da sua construção, no contexto
do troço costeiro da sua área de influência
e ponderação de eventuais alternativas de
intervenção;
›	Os usos e ocupação do território nos Ins-

trumentos de Gestão Territorial, com incidência nas zonas críticas de risco na orla
costeira prospetivando opções de proteção, acomodação ou recuo;
›	A aplicação da ENGIZC e proposta de
eventuais alterações, para que esta seja
nesta nova fase o documento enquadrador das ações a levar a cabo.
O trabalho desenvolvido deverá ainda estabelecer orientações para a elaboração dos
POOC de nova geração e elaborar estimativas orçamentais para as ações propostas,
bem como avaliar os impactos socioeconómicos das ações propostas.
A ocupação disciplinada do litoral, o estudo
para as melhores técnicas de defesa das áreas
que se entenda proteger, ou as decisões
quanto à eventual necessidade de demolição
e renaturalização de outras áreas, bem como
a definição da faixa do território que se encontra em Domínio Público Marítimo, constituem a nossa maior preocupação.
A existência de legislação recente que regula as diferentes ocupações, atividades e
usos, bem como a consciencialização dos
diversos atores quanto às ações mais importantes a desenvolver nesta área e o atual
envolvimento de diversos especialistas numa
análise aprofundada e abrangente do litoral,
permitem dar expectativas favoráveis quanto
aos próximos passos a dar na gestão da
costa portuguesa.
Apesar de todas as ações que se pretende
desenvolver não será certamente possível
prevenir a ocorrência da totalidade das situações de risco, tentando contudo controlá-las de forma a reduzir os seus impactos
sobre as pessoas e bens localizados na faixa
costeira. ING
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A

s intempéries de extrema severidade
que ocorreram no início de 2014 vieram pôr em evidência, mais uma
vez, a necessidade imperiosa de olhar para
os problemas da orla costeira e das zonas
litorais de forma atenta e continuada, tendo
como única certeza a de que eventos desta
gravidade voltarão a repetir-se.
A orla costeira de Portugal é, seguramente,
um dos patrimónios mais importantes do
País. E é um património importante em
muitas dimensões. A dimensão ambiental
e paisagística é, com certeza, muito significativa, mas o valor económico que lhe está associado reveste-se também de uma
importância absolutamente excecional.
Convém ainda não esquecer as dimensões
imateriais ou dificilmente quantificáveis.
O mar e a costa são marcas profundamente
enraizadas na nossa identidade e na nossa
cultura, além de que a qualidade de vida e
o lazer de milhões de portugueses deles
depende.
A linha de costa do território continental tem
um comprimento de 987 km. Se a este valor
adicionarmos os Açores com 667 km e Madeira com 250 km, obtém-se um total de
1.904 km para uma área total de 92.212
km2. Isto significa um rácio de 48,43 km2
por cada quilómetro de costa. Este valor
compara com 95 km2 por cada quilómetro
de costa para o caso da França e com 101,54
km2 por cada quilómetro de costa para o
caso da Espanha, considerando para estes
países, tal como para Portugal, os territórios insulares.
Note-se que estas considerações dizem
respeito apenas à orla costeira enquanto
tal, sem incluir os recursos marinhos e oceânicos estendidos à zona económica exclusiva ou a toda a plataforma continental. Essa
é uma outra temática, sobre a qual muito
se tem escrito, e que, como é sabido, torna
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Portugal numa “grande potência” dos mares
se souber aproveitar as oportunidades e
afirmar as suas capacidades.
Mas, se a orla costeira e as zonas litorais
constituem em si mesmas uma enorme
riqueza, a sua gestão é também de uma
grande complexidade. Basta recordar que
cerca de 75% da população portuguesa vive
nas regiões litorais e que nessas regiões
gera-se 85% do PIB. As questões do ambiente cruzam-se, aqui mais do que em
qualquer outro espaço físico, com as questões do ordenamento do território. As questões da conservação da natureza e da preservação da paisagem cruzam-se, por vezes
de forma antagónica, com as exigências do
desenvolvimento económico, sobretudo se
este for entendido numa lógica de curto
prazo. Por outro lado, num plano institucional, a profusão de atividades e de valores
em presença cria jurisdições múltiplas que
nem sempre se harmonizam suficientemente, desde logo no que se refere à relação entre poder local e poder central. Enfim,

um sem número de problemas que requerem rigor científico, soluções tecnologicamente fundamentadas e políticas claras e
afirmativas.
É importante que os portugueses, desde o
cidadão comum até ao decisor político, tenham consciência que a proteção e valorização da orla e das zonas costeiras requerem
uma ação insistente e persistente, sustentada por um investimento continuado no
tempo. Não pode ser só depois das tempestades que se decidem executar medidas que,
em alguns casos, estavam previstas há anos.
Portugal tem de seguir o exemplo de outros
países com problemas complexos de Engenharia Costeira que todos os anos afetam
parte do seu orçamento à defesa costeira e
à valorização do litoral. A Holanda é um
exemplo a seguir, não tanto de um ponto de
vista das soluções tecnológicas, que em Portugal são igualmente bem dominadas, mas
sobretudo em termos da continuidade das
políticas e na aposta em programas de médio
e longo prazo que asseguram um financia-
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mento e um quadro institucional estáveis.
É importante, também, que os decisores políticos compreendam que as questões do litoral, nomeadamente os graves problemas
de erosão costeira, não podem ser resolvidas
com uma única solução para todos os casos.
Pelo contrário, é necessário usar um conjunto diversificado de soluções de forma a
ajustá-las à especificidade de cada caso. Não
é só com soluções estruturais, nem é só com
alimentação artificial de areia que os problemas se resolvem. Idealmente, todos gostariam de deslocalizar edificações em risco e,
em alguns casos pontuais, isso é possível e
desejável. Mas em muitos casos, é absolutamente imperioso utilizar estruturas de proteção das zonas edificadas que pela sua dimensão não podem ser de forma realista
transferidas para outro local. A Costa de Caparica é um exemplo expressivo, entre outros, deste tipo de situação.
Por outro lado, como é sabido, a utilização
sistemática de molhes ou outras soluções
estruturais para a retenção das areias transfere muitas vezes os problemas para sotamar, além de que degrada muito consideravelmente a qualidade das praias o que, obviamente, tem um impacto económico muito
negativo. A alimentação de areia impõe-se
como solução recomendável nesses casos,
seja como solução única, seja em articulação com soluções estruturais.
Atualmente, 26% da orla costeira tem os
mais diversos tipos de edificações. É um
valor elevado e, provavelmente, muito maior
do que desejaríamos. Mas é preciso ter em

conta que 74% não estão edificados, pelo
que se torna claro que o ordenamento do
território ainda é a solução a montante em
que é preciso apostar hoje para mitigar o
agravamento dos problemas amanhã.
Os Planos de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC), que com a nova Lei de Bases Gerais
da Politica Pública de Solos, de Ordenamento
do Território e de Urbanismo (Lei n.º 31/2014,
de 30 de maio) se passarão a chamar Programas da Orla Costeira, têm vindo a desempenhar um papel essencial na requalificação do nosso litoral. De acordo com o
artigo 40.º desta Lei, estes programas fazem
parte dos chamados “programas especiais
de âmbito nacional”, o que significa que “...
constituem um meio de intervenção do Governo e visam a prossecução de objetivos
considerados indispensáveis à tutela de interesses públicos e de recursos de relevância
nacional com repercussão territorial, estabelecendo exclusivamente regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais,
através de medidas que estabeleçam ações
permitidas, condicionadas ou interditas em
função dos objetivos de cada programa, prevalecendo sobre os planos territoriais de âmbito intermunicipal e municipal”.
Os POOC foram introduzidos pelo Decreto-Lei n.º 309/93, de 2 de setembro, e revistos
recentemente pelo Decreto-Lei n.º 159/2012,
de 24 de julho. Eles têm tido, e espera-se
que continuem a ter, um papel de primordial importância na compatibilização dos
diferentes usos e atividades da orla costeira,
tendo permitido alcançar um razoável equi-

líbrio entre as vertentes da fruição pública,
da conservação dos valores ambientais e
paisagísticos e da valorização dos recursos
numa perspetiva do desenvolvimento económico. Se as praias portuguesas são hoje
consideradas das melhores da Europa, e é
fácil compreender o valor económico dessa
boa reputação, isso deve-se em grande medida ao resultado dos POOC, apesar dos
atrasos e das dificuldades da sua elaboração e implementação.
Contudo, os POOC, só por si, não promovem
a valorização do litoral de que o País precisa. É essencial uma política proativa de
investimento no litoral que mitigue os riscos
e crie valor económico sem destruição dos
valores naturais e paisagísticos, eles próprios a melhor garantia de uma criação de
valor sustentada e de longo prazo. É preciso
também uma visão estratégica para o litoral português que dê coerência a todas as
iniciativas.
Com este objetivo, foi aprovada em 2009 a
Estratégia Nacional para a Gestão Integrada
da Zona Costeira (Resolução de Conselho
de Ministros n. 82/2009, de 8 de setembro).
Com este objetivo, foi aprovado também o
Plano de Ação para o Litoral 2007 – 2013,
que previu um investimento global de 430
milhões de euros a realizar no âmbito do
QREN, destinados prioritariamente a prevenir situações de risco e a promover a concretização dos POOC, nomeadamente no
que se refere à resolução ou mitigação dos
processos de erosão.
Tanto a Estratégia como o Plano de Ação
tiveram como primeiro objetivo orientar a
utilização dos fundos comunitários do QREN
no período 2007 a 2013, dando coerência e
definindo prioridades para as intervenções
nas zonas costeiras. Infelizmente, várias das
ações previstas não foram realizadas, a sua
concretização foi muito afetada pela grande
desaceleração do investimento público a
partir de 2011 e as alterações institucionais
que ocorreram no setor não criaram um
clima propício a essa concretização. Aquele
Plano de Ação foi revisto em 2012 e passou
a designar-se por Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012 – 2015,
não sendo evidente a razão por que deixaram de coincidir os períodos dos quadros
de financiamento comunitário.
Para além destas iniciativas extensivas
a todo o litoral do Continente (as Regiões
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Autónomas incluem estas matérias nos
seus Programas Operacionais Regionais),
foram lançadas em 2007 e 2008 quatro
grandes Operações Integradas de Requalificação, designadas como Polis do Litoral
dado que adotaram um modelo de gestão
inspirado nos Polis urbanos, que se baseia
numa estreita articulação entre Estado Central e Autarquias Locais em torno de um
programa de intervenção previamente acordado, de um financiamento plurianual assegurado e de um calendário de execução
predefinido. Felizmente, depois de alguma
desaceleração e quase paragem, o atual
Governo parece mostrar agora a intenção
de retomar as ações previstas.
Estes Polis do Litoral têm por objetivo incidir em trechos da costa com grande valor
económico e ambiental e que, por razões
diversas, carecem de uma atenção especial.
São eles os do Litoral Norte, da Ria de Aveiro,
do Litoral Sudoeste e da Ria Formosa. Na
Figura 1 apresenta-se a localização destas
quatro intervenções e no Quadro 1 os principais indicadores que as caracterizam.
Deve ser sublinhado que o financiamento
destas intervenções foi totalmente assegurado, correspondendo 52% a fundos comunitários, 24% a verbas provenientes da Taxa
de Recursos Hídricos dos aproveitamentos
hidroelétricos (que têm parte da responsabilidade nos processos de erosão costeira),
14% rateados entre os 24 municípios beneficiados e 10% resultantes de financiamento
privado proveniente de novas concessões
proporcionadas pelas intervenções.
Estes projetos devem ser referidos porque
constituem seguramente o mais importante
programa de investimento desenvolvido em
Portugal para a requalificação do litoral, sendo
de realçar a natureza integrada, mas diversificada, das intervenções projetadas. Os propósitos então enunciados são os seguintes:
›	Proteger e valorizar as zonas costeiras,
incluindo tudo o que se refere aos riscos
de erosão;
›	Proteger áreas com valor ecológico e paisagístico, valorizando os espaços naturais;
›	Promover um uso público das zonas costeiras que tenha por base o património
natural e construído dessas zonas;
›	Conjugar a conservação da natureza com
o desenvolvimento socioeconómico, promovendo utilizações compatíveis com os
valores ambientais e paisagísticos;
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Figura 1 – Operações Integradas de Requalificação
(Polis Litoral) lançadas em 2007 e 2008
Litoral
Norte

Ria de
Aveiro

Litoral
Sudoeste
Ria Formosa

Quadro 1 – Principais indicadores das ações
previstas no âmbito dos Polis do Litoral
Intervenções Polis Litoral

Requalificação de frente costeira
Requalificação de frentes
estuarinas e lagunares
Frentes urbanas
Reabilitação de praias
Municípios abrangidos
Investimento total

300 km
220 km
45 km
51
24
322,5 M€

›	
Valorizar as atividades económicas basea
das na utilização sustentável dos recursos
naturais costeiros.
Está neste momento em negociação com
a Comissão Europeia o novo ciclo de fundos
comunitários para o período 2014 – 2020.
Dada a importância para Portugal das zonas
costeiras, espera-se que estas questões
continuem a ser contempladas de uma
forma ajustada às necessidades. Há alguns
indícios que assim vai ser, embora o Governo tenha vindo a referir uma alegada
reorientação estratégica em que as questões dos riscos, especialmente os que estão
associados às alterações climáticas, passam
a ser a prioridade. A verdade é que as questões dos riscos já eram consideradas prioritárias no âmbito do QREN (2007 – 2013)
pelo que não se veem aí grandes alterações.
A diferença poderá ser que essas questões
eram complementadas e integradas numa

lógica mais abrangente de valorização económica do litoral, que se julga continuar a
ser muito importante num país com as características de Portugal. Para além da importância que isso tem para os portugueses,
que seria suficiente para o justificar, prosseguir com a requalificação do litoral que
tem vindo a ser feita nos últimos anos é,
seguramente, um dos melhores investimentos que o País pode fazer.
Segundo foi recentemente anunciado, o
Programa Operacional da Sustentabilidade
e Eficiência no Uso de Recursos, no âmbito
do próximo Quadro Estratégico Comum
(Portugal 2020), contempla o Objetivo Específico “Proteção do litoral e das suas populações face a riscos, especialmente de
erosão costeira”. Este Objetivo Específico
aparece integrado no Eixo Prioritário 2 “Promover a adaptação às alterações climáticas
e a prevenção e gestão de riscos”. Esta é
uma garantia de que vão continuar a ser
atribuídos fundos comunitários à resolução
dos problemas do litoral, o que é positivo.
Contudo, é um pouco surpreendente que
tudo isto ocorra sob a égide da adaptação
às alterações climáticas e da prevenção de
riscos. É por demais evidente que essas alterações podem ter uma enorme importância para Portugal, mas muitas das questões que obrigam a intervir no litoral não
resultam, ou não resultam apenas, das alterações climáticas. Em muitos casos essas
questões são preexistentes e as alterações
climáticas desempenham um papel de intensificação. Noutros casos, como por exemplo o da necessidade da valorização económica das zonas costeiras, nomeadamente
através da qualificação dos espaços públicos, não faz grande sentido que esteja subordinada a uma estratégia de adaptação
ao clima. Pelo contrário, as importantes
questões das alterações climáticas devem
ser parte de uma visão abrangente e integradora que atribua ao litoral português a
importância que tem para a economia do
País e para o bem-estar das populações.
Em qualquer caso, o mais importante é que
o País possa continuar a dispor de recursos
para investir no litoral e, acima de tudo, que
haja continuidade, estabilidade e persistência nas políticas, nas ações a desenvolver e
nos arranjos institucionais com jurisdição
nesta tão importante parcela do nosso território. ING
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Perda de Território por Ação do Mar
Uma Questão Nacional
António Sanches do Valle
Engenheiro Civil • WW, Consultores de Hidráulica e Obras Marítimas, S.A.

D

iversos e extensos troços da orla
costeira têm sofrido ao longo das
últimas décadas intensos problemas
erosivos, os quais se têm vindo a agravar
com o passar dos anos.
Quando se fala em problemas erosivos na
costa de Portugal Continental há que ser
objetivo em relação às áreas da orla costeira onde tal se faz sentir de uma forma
significativa, não só devido às respetivas
características fisiográficas, como também
em função das respetivas causas que, na
sua grande maioria, são uma consequência, direta ou indireta, de atividades antrópicas. Assim, em valor relativo (Figura 1),
as principais áreas afetadas são o Norte,
com mais de 60% da linha de costa afetada
por fenómenos erosivos, e o Centro, com
52%, seguindo-se a região de Lisboa e Vale
do Tejo e o Algarve, com 34% e 26% respetivamente, enquanto na região do Alentejo,
dado a orla costeira ser essencialmente
constituída por arribas e praias encaixadas,
tais fenómenos são irrelevantes.

›	Qual tem sido a resposta das entidades
com jurisdição sobre a orla costeira?
›	Será que o Governo e a Sociedade portuguesa estão preocupados e passarão a
dar uma atenção especial à contínua perda
de território nacional?
A resposta não deverá, nem poderá, continuar a passar pelo anúncio de “Planos”, a
acrescentar aos inúmeros que têm sido feitos nas últimas décadas, de “Estratégias”,
que são apenas um repositório de ideias e
de orientações muito genéricas e vagas, cuja
aplicação, pouco ou nada, alterará a realidade
existente, e de sucessivos “Grupos de Trabalho”, cujo último foi constituído a 12 de
maio (Despacho n.º 6575/2014,de 12 de maio,
do Secretário de Estado do Ambiente).
Neste Despacho é expressamente referido
que “…atualmente, cerca de 25 % da zona
costeira continental é afetada por intensos
fenómenos de erosão costeira que têm como
consequência mais grave o recuo acentuado
da linha de costa” e que existe “um risco po-

ríodos em que ocorrem temporais de intensidade variável que afetam a costa portuguesa “têm vindo nos últimos anos a sofrer
um agravamento, situação que muito provavelmente estará também relacionada com
alterações climáticas”.
Sem pôr em causa os aspetos altamente
negativos decorrentes do processo associado à ocupação urbana de extensas áreas
sensíveis, em termos morfodinâmicos, do
litoral, é bem sabido que antes de haver tal
“ocupação” já se registavam problemas de
erosão costeira em diversas zonas da costa
portuguesa, só que apenas afetavam áreas
agrícolas ou florestais e não colocavam diretamente em risco “pessoas e bens”, sendo
que neste caso o termo “bens” significa edificações e infraestruturas urbanas.
Por outro lado, nos anos mais recentes, a
ocorrência de temporais marítimos com
elevada magnitude é correntemente associada às designadas “alterações climáticas”.
Tais alterações climáticas, sendo um problema que deverá ser acompanhado com

Figura 1 – Exposição da zona costeira, de Portugal Continental, à erosão costeira
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Fonte: Projeto EUROSION (2004)

Para além das consequências de caráter
económico e social a nível local, tal situação
implica uma contínua e irreversível perda
de património territorial, constituindo, portanto, uma questão nacional.
Dado que, com o passar do tempo, se vão
agravando os problemas associados à erosão costeira, tal leva a suscitar as seguintes
perguntas:

tencial de perda de território em 67% da orla
costeira”. No entanto labora num relativo
desconhecimento das verdadeiras causas
dos referidos fenómenos ao apontar que foi
o “forte crescimento urbano muito próximo
da linha de costa” registado a partir da década de sessenta do século XX, que terá
contribuído para “o acentuar da erosão em
determinados troços de costa” e que os pe-

a devida atenção, não constituem, até à data,
uma causa relevante do processo erosivo
que se regista na costa ocidental portuguesa
nem, muito menos, são razão para o aumento da magnitude e frequência dos temporais marítimos, dado que, com base no
tratamento estatístico de registos sistemáticos da agitação marítima em diversos
pontos da costa portuguesa, nada indica
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estar-se perante uma alteração do padrão
de ocorrência de tais eventos.
Mais preocupante é que seja afirmado que
“reconhecendo claramente estes fenómenos
como causadores de intensa erosão, os especialistas referem também como provável
causa da erosão costeira a construção de
infraestruturas hidráulicas nos rios, que terão
provocado um significativo decréscimo do
volume de caudal sólido que tradicionalmente
afluía ao mar” e que “as obras de engenharia costeira que têm sido executadas ao longo
dos anos, para tentar minimizar os efeitos
da erosão costeira, têm vindo a ser significativamente afetadas em situações de temporal, pondo em causa a segurança de pessoas e bens” [sublinhado nosso].
É por demais conhecido que a principal
causa da erosão costeira, na maior parte
dos setores costeiros em Portugal, é a drástica redução de abastecimento sedimentar
ao litoral que se verificou desde finais do
século XIX e durante o século XX, a qual foi
provocada por múltiplas atividades antrópicas: construção de barragens, obras de
defesa contra cheias, proteção das margens
dos rios contra a erosão, florestação, defesa
de terrenos agrícolas, extração de inertes
nos leitos fluviais, dragagens portuárias, etc.
Considerando que as descargas das barragens, nomeadamente no decurso das cheias,
não conseguem remobilizar, de forma significativa, as partículas arenosas (depositadas preferencialmente na parte montante
das albufeiras), pode concluir-se que os
aproveitamentos hidroelétricos e hidroagrícolas das bacias hidrográficas que desaguam
em Portugal são responsáveis, provavelmente, pela retenção de mais de 80% dos
volumes de areias que eram transportadas
pelos rios antes da respetiva construção.
Por outro lado, os desenvolvimentos portuá
rios, bem como o progressivo aumento do
calado dos navios, têm vindo a aumentar as
exigências no que se refere à estabilidade
dos canais de navegação e das bacias portuárias e à sua profundidade. Consequentemente, as obras de dragagem para abertura, manutenção ou aprofundamento desses
canais e bacias portuárias têm vindo, progressivamente, a atingir maior amplitude.
As zonas dragadas ficam em desequilíbrio
dinâmico, tendendo a ser assoreadas de novo
a curto ou médio prazo, o que obriga a novas
operações de dragagem. Em geral, quando
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as zonas dragadas se localizam na parte externa dos estuários, acabam por ser colmatadas com areias provenientes da deriva litoral. Assim, frequentemente, as operações
de dragagem não só são responsáveis pela
inibição do abastecimento sedimentar litoral,
como ainda retiram do trânsito litoral parte
das areias que aí transitam.
De referir também que até ao fim dos anos
noventa do século passado a exploração de
inertes (legal e ilegal), tanto nas praias como
nos cursos inferiores de diversos rios, era
superior a um milhão de metros cúbicos
por ano. Entretanto, relativamente à proteção do litoral continental português, estão
em vigor dois documentos:
›	
Estratégia de Gestão Integrada da Zona
Costeira Nacional, publicada através da
Resolução do Conselho de Ministros n.º
82/2009, de 8 de setembro, a qual foi delineada definindo uma visão para um período de apenas 20 anos;
›	
Plano de Ação de Proteção e Valorização
do Litoral 2012-2015, elaborado pela
Agência Portuguesa do Ambiente.
Sem pôr em causa a importância destes dois
documentos, considera-se que, em termos
objetivos, relativamente à questão fulcral,
que é a contínua perda de território nacional,
eles não definem qualquer compromisso
político nacional de médio e longo prazo.
Efetivamente, as ações aí propostas consistem apenas, de uma forma geral, num
conjunto de intervenções consideradas prioritárias, maioritariamente previstas nos Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC)
em vigor, “obedecendo a uma estratégia de
qualificação, valorização e proteção das zonas
costeiras, com vista a dotar a orla costeira
de condições de fruição pública assentes em
padrões de qualidade ambiental e paisagística, e assegurar a salvaguarda de pessoas
e bens face aos riscos inerentes à dinâmica
desta faixa costeira”, com base nos seguintes três cenários de atuação:
A –	Nenhuma intervenção ativa: a decisão
de não investir na criação ou manutenção de defesas costeiras aceitando a
evolução da linha de costa natural (recuo/
abandono);
B –	Manter a linha: manter ou aumentar o
nível de proteção providenciado pela
linha de costa natural ou defesas através de:

		 i)	construção ou melhoria das infraestruturas pesadas de proteção/defesa
costeira (esporões, estruturas aderentes, paredões);
		 ii)	execução e/ou manutenção periódica de operações de alimentação
artificial de praia;
C –	Realinhamento gerido: gestão dos processos costeiros para adaptar ou realinhar a configuração natural da linha
de costa, tanto para o mar como para
terra, de forma a criar uma futura posição da linha de costa sustentável e
compatível com as alterações expectáveis num futuro predeterminado.
Cabe aqui referir que muitos países afetados
por problemas de erosão costeira já há muito
tempo definiram políticas de atuação para
obviar as consequências patrimoniais decorrentes de tal situação. Por exemplo, a
Holanda instituiu como “fronteira” a defender
a respetiva linha de costa à data de 1990.
Entretanto, em Portugal, embora tanto a
génese dos problemas erosivos ocorrentes
como as soluções técnicas que deverão ser
adotadas sejam bem conhecidas por parte
da Engenharia portuguesa, nos últimos anos,
sempre que se aborda este problema, as
orientações e opções que prevalecem são
de “acomodar”, de “retirar”, de “deslocalizar”
e de “compreender e aceitar os fenómenos
da natureza”... sem se optar, objetivamente,
por defender.
Em situações críticas são realizadas, com
caráter de emergência, intervenções de proteção completamente “desgarradas”, que
não têm em consideração os processos
instalados e, consequentemente, as respetivas repercussões nos trechos costeiros
adjacentes. Por outro lado, alguns setores
continuam a considerar que a realização de
alimentações pontuais, sem se garantirem
condições para a retenção da areia, é o procedimento mais adequado.
Quando se fala em proteção costeira, a “opinião pública” associa logo à construção generalizada de esporões ou defesas frontais
do tipo das que têm sido mais recentemente
construídas na costa portuguesa, normalmente apodadas, em sentido negativo, de
“obras pesadas” como se, dadas as características da agitação marítima incidente ao
longo da costa portuguesa, fosse viável a
construção de “obras ligeiras”. O comporta-
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mento de algumas das intervenções que,
nos últimos anos, têm sido realizadas a nível
de apoios e de valorização de praias é prova
cabal disso.
Ora, tais obras de proteção deverão ser devidamente planeadas e conjugadas com
ações de alimentação artificial, de forma a
assegurar o equilíbrio da orla costeira, o qual
passa, obrigatoriamente, pelo seu realinhamento em relação à agitação marítima dominante. E para isso é indispensável retomar o conceito de “unidade fisiográfica” –
trecho costeiro, mais ou menos extenso,
onde não há trocas aluvionares com os trechos contíguos e em que o respetivo regime
fisiográfico é caracterizado por um conjunto
de parâmetros que podem ser considerados
comuns ao longo de toda a sua extensão.
Genericamente, ao longo da costa de Portugal Continental, podem ser identificadas
dez “unidades fisiográficas” – Figura 2.
Figura 2 – Limites das unidades fisiográficas
da zona costeira de Portugal Continental

A este propósito não se pode deixar de recordar que nos fins da década de oitenta do
século passado foi elaborado um conjunto
de estudos em que foi adotado o conceito
de “unidade fisiográfica”. Estes estudos, para
além de uma caracterização aprofundada
do regime fisiográfico dos trechos costeiros
em referência, identificaram e avaliaram
detalhadamente a génese dos problemas
erosivos instalados, e definiram as intervenções necessárias a realizar, de uma

Figura 3 – Obras de defesa e de reconstituição das praias de Espinho

forma integrada, a curto, a médio e a longo
prazo, para obviar tais problemas.
Dado que a erosão de uma costa arenosa
resulta da descompensação entre a capacidade de transporte da agitação e a quantidade de sedimentos que a ela chegam,
para atenuar tal problema, ou se aumenta
a quantidade de sedimentos que afluem à
orla costeira, ou se reduz a capacidade de
transporte por ação da agitação marítima.
Dado que o aumento natural da quantidade
de sedimentos que afluem à orla costeira
obrigaria à eliminação de barragens, só se
poderá garantir o reforço sedimentar de
troços costeiros de duas únicas formas:
›	Execução de obras que permitam a retenção do transporte sólido aluvionar litoral ainda existente, embora escasso, e
o realinhamento da linha de costa;
›	
Recurso a intervenções de alimentação
artificial. Para além deste tipo de intervenção ser relativamente localizado, e portanto com uma aplicação limitada, caso
não sejam realizadas obras de contenção
das areias depositadas, tal medida é apenas temporária.
A título de exemplo do sucesso de intervenções do primeiro tipo pode referir-se o caso
de Espinho, cujas obras foram concluídas
em 1982 – Figura 3.
A redução da capacidade de transporte só
será possível pelo realinhamento da linha
de costa, reduzindo o respetivo ângulo relativamente à direção da agitação dominante.
O “realinhamento” da costa está em curso
há décadas devido aos processos erosivos
instalados e, conforme já referido, à inefi-

cácia e/ou consequências das medidas que
têm sido tomadas, as quais têm sido basicamente intervenções de “emergência” completamente “desgarradas” e sem terem em
consideração os processos instalados e as
respetivas repercussões nos trechos costeiros adjacentes.
Tem que se reanalisar o sistema fisiográfico
litoral considerando as “unidades fisiográficas”, a fim de identificar os troços de “realinhamento” da linha de costa e como tal poderá ser realizado. Necessariamente, tais
medidas passarão pela execução de obras
devidamente localizadas criando pontos de
fixação (“headlands”) e permitindo recuos
controlados.
Assim, como conclusão:
›	É altura de se fazer um balanço das ações
realizadas na costa nas últimas décadas;
›	É tempo de acabar com intervenções de
emergência;
›	É tempo de fazer um Plano Nacional sobre
a costa, definindo claramente quais os
troços costeiros que deverão ser assumidamente defendidos, o qual deverá ser
discutido e aceite por todos os setores da
Nação, que se venha a traduzir num compromisso político nacional de longo prazo,
dado que o futuro da costa portuguesa é
uma questão nacional;
›	
É tempo também de assumir que é indispensável construir obras de defesa costeira, que estas terão que ser necessariamente “pesadas”, sob pena de se continua
rem a desperdiçar recursos, que são escassos, conjugando-as com uma eventual
aceitação de erosão controlada em zonas
devidamente identificadas. ING
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Monitorização do Litoral
Quando o conhecimento
é crucial para a decisão

Carlos Mineiro Aires
Engenheiro Civil • Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros

O que nos motivou a escrever este artigo foi a necessidade
de recordar a imprescindibilidade de o País ser dotado
de uma rede para a monitorização dos fenómenos que
se registam na orla costeira, embora ciente de que tudo
o que poderia vir a referir já era conhecido, dado estar
suficientemente divulgado e com vasta informação acessível,
o que pode desvalorizar o seu conteúdo, mas, mesmo assim,
entendi oportuno avivar memórias e enquadrar a questão,
tarefa que, de uma forma sucinta, procurarei assegurar.

A

ocupação humana do território continental português, assimétrica, caracteriza-se pela concentração de cerca de 80%
da população junto ao litoral, cuja extensão ronda os 960
kms, sendo que destes 80% cerca de 60% encontram-se a norte
do estuário do Tejo, numa faixa com cerca de 60 kms de largura,
complementada pela ocupação fixa e sazonal do litoral algarvio.
A esta ocupação está associado o estabelecimento de atividades
económicas relevantes no setor primário (agricultura e pescas), no
setor secundário (indústrias relevantes) e no setor terciário, que,
no seu conjunto, criam, a nível nacional, a maior parte da riqueza
e do emprego, pelo que a Sociedade e a Economia têm uma forte
dependência das zonas costeiras.
No entanto, tanto quanto sabemos, continua a não existir nenhuma
avaliação credível do valor económico da nossa orla costeira, nas
suas múltiplas atividades e vertentes, o que também sucede em
relação a projeções dos custos e prejuízos decorrentes de danos
circunstanciais ou irreversíveis motivados pela destruição de patrimónios e habitats, no caso de inundações, informação que é indispensável para uma avaliação séria e para uma análise custo/benefício que permita fundamentar políticas, estratégias, opções e
medidas a adotar.
Face à grande apetência para a fixação junto ao litoral, e sendo
certo que muita da ocupação mais recente pode ter tido origem
em erros e facilitismos urbanísticos motivados por negócios imobiliários, o que agravou algumas situações, também não deixa de
ser verdade que a maior parte dos casos de povoações que hoje
se encontram ameaçadas constituem zonas urbanas consolidadas
de génese histórica, cuja localização, à época, não fazia prever qualquer ameaça ou risco iminente.
32 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

Temos, pois, situações de ocupação e fixação humana com origens
claramente distintas, o que para o efeito interessa mencionar, pois
muitas vezes pretende-se generalizar a falsa ideia de que a culpa
das situações reside basicamente em erros recentes na ocupação
do território, onde um Estado permissivo permitiu a construção em
zonas de risco, quando, na verdade, sobretudo na costa norte, as
zonas ameaçadas tiveram origem em comunidades piscatórias
que aí se estabeleceram há muitos séculos.
Para uma melhor perceção do problema também interessa explicar que a orla costeira portuguesa apresenta dois troços distintos
e dominantes no que respeita a exposições ao clima de ondulação
marítima e ao transporte sólido, que na costa ocidental se faz predominantemente de norte para sul, e no Algarve de oeste para este,
o que significa que, por exemplo, no caso dos esporões e molhes
construídos perpendicularmente à linha de costa, se verifica uma
acumulação de areia a barlamar e fenómenos de erosão a sotamar destas obras.
Arte Xávega
O recuo da linha de costa acelerou a sua morte anunciada

Infelizmente, uma grande extensão da nossa linha costa (cerca de
35%) é altamente vulnerável à erosão costeira, cujo efeito mais visível é a perda de areia das praias e o recuo acentuado da linha de
costa e, também, o desmoronamento de arribas e falésias, o que
ameaça o património natural e edificado e agrava o risco de inundações, com grandes impactes na economia local e na vida, na
subsistência e na sobrevivência das populações.
As causas do recuo da linha de costa são na generalidade conhecidas e devem-se basicamente à redução de transporte aluvionar
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decorrente, por exemplo, da construção de barragens que retêm
os sedimentos, da extração de inertes e dragagens nos rios e estuários e nas próprias zonas costeiras, onde deve ser recordado o
já interdito, mas escandaloso, caso da extração e da comercialização de inertes pelas autoridades portuárias, das alterações climáticas que originam alterações no regime dos ventos, na agitação
marítima e nas correntes e da subida do nível médio do mar.
Estes fenómenos, que não são exclusivos da costa portuguesa,
dado que ocorrem, com maior ou menor gravidade, um pouco por
todo o Mundo, atingiram uma proporção global, e obrigam, ou deveriam obrigar, a uma reforçada articulação científica a nível internacional, com vista à aquisição de mais conhecimento e à compreensão das causas e dimensão do problema.
O recurso às obras de defesa costeira, sobretudo a estruturas de
proteção perpendiculares à linha de costa (caso dos esporões e
molhes das embocaduras dos portos), embora resolvam localmente
os problemas, também contribuem para o agravamento da situação, já que impedem o trânsito sedimentar por retenção de grandes quantidades de sedimentos, o que embora permita fixar areias
e manter zonas de praia, causa problemas de erosão a jusante,
razão porque têm sido ensaiadas diversas soluções técnicas que
pretendem obviar ou limitar estes efeitos.
Por outro lado, estas obras, tal como as de regularização fluvial,
causam uma falsa sensação de proteção e segurança o que, como
recentemente esteve à vista, não é verdade.
São do conhecimento público as situações mais críticas no nosso
País, como são os casos da Granja, Espinho, Paramos, Praia de Esmoriz, Praia de Cortegaça, Furadouro, Costa Nova, Vagueira, Costa
de Caparica, Vale de Lobo, etc., embora existam outras situações
menos mediatizadas, mas com maior potencial de perigosidade
pelos desequilíbrios socioeconómicos e ambientais que podem causar, como são os casos de todo o sistema dunar litoral que protege
a Ria de Aveiro e da Ilha Formosa/ilhas barreira no Algarve.
Vale de Lobo
Fenómenos de erosão acentuados pela construção dos molhes
da Marina de Vilamoura

Os acontecimentos que se verificaram no último inverno, decorrentes de tempestades e da forte agitação marítima associada,
vieram, uma vez mais, colocar em evidência a vulnerabilidade da
nossa costa e a sua elevada exposição ao risco de galgamento e
inundação de algumas frentes marítimas, constituindo um forte
alerta para a existência de situações de risco efetivo, com ameaça
de perdas de vidas e património.

Num país que se encontra dotado de um profundo e adequado conhecimento científico, dado que académicos e cientistas, bem como
departamentos de referência de algumas das nossas universidades
e de outras instituições – como é o caso do extinto Instituto da água
(INAG) e do Instituto Hidrográfico, entre outros – há muito tempo
acompanham este assunto, e onde também existe capacidade técnica instalada, é legítimo que os cidadãos se questionem por que
continuam a ocorrer estes fenómenos e, cada vez mais, com acrescida violência, não se vislumbrando uma atuação programada e
atempada.
Espinho
Que teria sucedido sem as obras de defesa e proteção da frente urbana?

Reconhecendo que muito foi feito e investido nas últimas décadas
no que diz respeito ao estabelecimento de regras e planos territoriais que visam disciplinar a ocupação das zonas litorais, onde pontuam os Planos de Ordenamento da Orla Costeira, os diversos planos e estratégias para a Gestão Integrada da Zona Costeira, os
múltiplos Grupos de Trabalho constituídos para o efeito, bem como
na aquisição de conhecimento e informação, a verdade é que tem
faltado assegurar o que, na nossa perspetiva, é fundamental para
que os decisores políticos possam definir uma estratégia que lhes
permita optar pelo melhor caminho a seguir, ou seja, aprofundar
o conhecimento em relação à situação e às suas perspetivas de
evolução, através de uma efetiva monitorização do litoral.
O Estado tem, pois, de assumir definitivamente a vulnerabilidade
da costa portuguesa e a sua elevada exposição ao risco de galgamento e inundação, colocando esta questão na agenda política
como uma prioridade nacional.
A título de exemplo, permito-me questionar se alguém imagina o
que seria hoje a cidade de Espinho, bem como todas as aglomerações situadas a sul, sem as obras de proteção e defesa costeira,
e se alguém admite hoje questionar a construção e a necessidade
de manutenção destas obras.
Conhecendo razoavelmente o histórico deste assunto, face à minha
experiência na área e à intervenção que tive em processos que, de
alguma forma, coordenei, permito-me, sem ser exaustivo, recordar o seguinte:
›	Hoje não existe informação sobre o transporte de caudais sólidos, nem das características e dinâmicas dos leitos dos nossos
principais rios, o que se deixou de ser feito e que devia ter sido
estendido ao litoral;
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›	Já em 2002, o Plano Nacional da Água referia que o conhecimento da dinâmica dos seus processos litorais, sejam eles físicos,
químicos ou biológicos, e da sua distribuição e interação no espaço e no tempo, constitui fator determinante e ponto de partida
para uma efetiva gestão da orla costeira, exigência que se mantém atual e que é absolutamente crucial para o conhecimento
dos fenómenos que aí ocorrem;
›	As primeiras Cartas de Risco do Litoral, que reconhecemos terem
sido elaboradas a partir de conhecimento empírico, constituíam
excelentes instrumentos de partida que, embora carecessem de
posterior acompanhamento científico como suporte para uma
segunda geração destes documentos e, tal como estava previsto,
interligadas com um Plano De Monitorização da Orla Costeira,
não tiveram qualquer desenvolvimento significativo, o que, no
mínimo, é incompreensível, quando se pretende assegurar uma
correta gestão do território e dos problemas existentes nestas
zonas;
›	Complementarmente às Cartas de Risco do Litoral também estava prevista a elaboração de um plano de cartografia ambiental
da orla costeira portuguesa, o que não se concretizou.
Capela de Paramos
Um caso emblemático de defesa desesperada do património local

Em 2000, foi aprovada a instalação e exploração de um Sistema
Integrado de Monitorização da Orla Costeira, cujo aplaudido plano
foi concluído, muito embora nunca tenha sido implementado, cujos
objetivos eram simples e concisos, como segue:
Em relação à Fisiografia Costeira:
›	Caracterização da faixa litoral da costa portuguesa, em particular
dos agentes da dinâmica litoral e das relações causa-efeito entre
estes agentes e o transporte sedimentar;
›	Classificação geomorfológica da faixa litoral da costa portuguesa,
com vista à definição de unidades de gestão e monitorização
costeiras;
›	Previsão e acompanhamento da evolução geomorfológica da
faixa litoral da costa portuguesa, quer em condições naturais,
quer no âmbito de estudo de alternativas de projetos a desenvolver;
›	Acompanhamento do estado e comportamento de obras marítimas, de modo a que seja possível o planeamento e execução
eficiente de intervenções de manutenção e reparação;
›	Diagnóstico das causas de perturbações morfológicas, a nível
local e regional, e definição de estratégias para a avaliação de
tendências e controle da erosão a longo prazo;
›	Medições e observações dos agentes determinantes do regime
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de transporte sedimentar litoral, nomeadamente agitação marítima, marés e correntes de deriva litoral;
›	Aquisição, processamento e integração nas bases de dados do
Sistema de Suporte à Monitorização, dos dados relevantes para
a gestão da faixa litoral que sejam correntemente medidos por
outras instituições nacionais e estrangeiras.
Neste contexto, a Rede Nacional de Monitorização da Orla Costeira,
integraria:
›	Uma Rede Geodésica do Litoral, dimensionada para permitir a
referenciação e trabalhos de observação em qualquer ponto da
orla costeira;
›	Rede Nacional de Estações de Medição permanentes e destinadas a:
i.	Obtenção de dados e informações para referenciar e acompanhar os agentes e processos litorais dominantes;
ii.	Obtenção de dados com vista à caracterização estatística de
regimes dos agentes e processos litorais dominantes;
iii.	Obtenção de dados com vista ao acompanhamento e previsão das tendências de evolução geral da linha de costa a muito
longo prazo.
Assim, não existindo uma avaliação credível e global do valor económico da orla costeira portuguesa, nem avaliações e projeções
dos custos e prejuízos e decorrentes impactes socioeconómicos e
danos irreversíveis em patrimónios e habitats, no caso de inundações, a monitorização contínua da fisiografia costeira, baseada numa
rede nacional de monitorização da orla costeira, constitui uma ferramenta indispensável para o apoio à decisão e ao estabelecimento
de estratégias, planos e medidas de ação, a que deverão estar associados planos de investimento plurianuais, que assegurem uma
intervenção permanente e vigilante nas áreas e zonas de risco, cenário que evitaria intervenções avulsas como resposta a um problema que é contínuo e irreversível. É, pois, indispensável conhecer
a dimensão e a tendência de evolução do problema, à semelhança
do que acontece em outros países europeus, para poder fundamentar o desenvolvimento de um plano de ação que contemple os
investimentos que anualmente terão de ser realizados em função
da monitorização das prioridades, sobretudo numa altura em que
a afetação de fundos públicos tem de ser parcimoniosa.
Felizmente que o País já dispõe de conhecimento e de um vasto
acervo técnico-científico que se encontra vertido em documentos
e em diplomas legais, embora sem qualquer resultado prático ao
longo de décadas, pelo que não será necessário despender verbas
significativas, tanto mais que muita informação relevante deve continuar a existir algures, nomeadamente as campanhas de fotografia aérea que foram realizadas e que permitirão estabelecer bases
de comparação.
Basta, por isso, revisitar o que está feito e, se necessário, atualizar
antes de pôr em prática, sugestão que certamente merecerá o
acordo da maior parte, senão mesmo da totalidade, dos 27 especialistas e instituições que integram a Comissão de Acompanhamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho para o Litoral criado
pelo recente Despacho n.º 6574/2014, de 12 de maio, do Secretário
de Estado do Ambiente. ING
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Uma questão de Estado e de Ação
José Ribau Esteves
Engenheiro • Presidente da Câmara Municipal de Aveiro • Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro

Q

uero em primeiro lugar saudar a
Ordem dos Engenheiros pela atenção
dedicada às importantes e delicadas
questões do Litoral Português e em especial
da Defesa Costeira, sendo que considero que
o País tem muito a ganhar por ter mais engenheiros empenhados e ativos na gestão
do seu território, em múltiplas frentes.
Não gosto de abordar estas matérias porque
estão na moda, porque tivemos um inverno
particularmente pesado no que respeitou à
erosão costeira. Porque andámos este ano
mais preocupados com o “mar mau”. Há
muitos anos que abordo estas matérias porque são importantes para a gestão do território municipal, regional e nacional, porque
são básicas para um País costeiro, que tem
uma frente atlântica dinâmica e de relevante
energia, na terra e no mar. É neste contexto
que abordo esta matéria, numa lógica positiva e de defesa do território nacional, que
sendo pequeno e tendo dinamismos determinados pela natureza, tem de ser gerido
como um recurso importante e obviamente
limitado. Além do mais, é importante lembrar que a defesa da linha da costa, em várias zonas do País, tem de ser feita numa
faixa de território mais vasta, pela existência
de importantes estuários que levam a água
salgada e o efeito das marés até zonas muito
interiores do território. A Ria Formosa e a
Ria de Aveiro são seguramente dois dos mais
expressivos desses exemplos.
Por exemplo, uma rutura grave do cordão
dunar de Ovar até Vagos/Mira, teria impactos incomensuráveis em todo o território da
Ria de Aveiro, onde vivem cerca de 300 mil
pessoas, onde acontecem importantes atividades económicas, onde existem valores
ambientais de reconhecido valor...
Assim sendo, quero assentar em primeiro
lugar esta nota: a erosão costeira não pode
ser respondida com abordagens e estratégias de defesa costeira, mas sim com uma
integrada e ativa defesa do território.
Uma segunda abordagem, que é relevante

fazer, reside na importância do planeamento
do território, em especial no que respeita
aos Planos Diretores Municipais (PDM) e aos
Planos de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC). É absolutamente necessário que os
PDM cuidem bem do ordenamento do espaço urbano e da sua sustentável relação
com a frente marítima. Mas é igualmente
essencial que os POOC sejam atos consequentes na sua aplicação prática, executando
o seu quadro de investimentos e procedendo
à sua revisão em tempo útil e reduzido, e
quando as circunstâncias o determinam.
A região de Aveiro, uma das regiões portuguesas com problemas mais graves de erosão costeira e de defesa do território, nomeadamente nos municípios de Ovar, de
Ílhavo e de Vagos, é bem demonstrativa da
inércia dos POOC e de quem gere a sua execução. Se o quadro de investimentos do
POOC Ovar – Marinha Grande tivesse sido
executado na sua maioria, e se a sua revisão tivesse demorado um ano (já leva cerca
de seis) e fosse há já vários anos um instrumento atualizado de intervenção, de resposta às novas determinações da natureza,
do nosso mar, seguramente que tínhamos
um efeito de dano na zona costeira aveirense muito inferior ao que nos aconteceu
neste e nos últimos três invernos.
Agir é a solução. Em tempo e com planeamento e racionalidade, aproveitando os fundos comunitários que continuamos a ter ao
nosso dispor.
Planear sem fim, recuar como estratégia,
demolir como solução principal, são componentes de uma solução fraca e falsa, parcelar e não estruturante, mesmo que, como
aspetos de uma estratégia de defesa do
território, ativa e obreira, tenhamos de usar
pontualmente o recuo da ocupação humana
com demolição de algumas construções.
Portugal tem de canalizar uma parte dos
recursos financeiros que tem ao seu dispor,
dos fundos comunitários e dos impostos
que todos pagamos, para sustentar um

plano de investimentos regulares, com ações
anuais, para defesa do seu território, com
obras e intervenções de diferente tipologia,
como já fizemos noutros tempos com relevante sucesso, e que também na região
de Aveiro se pode testemunhar, como é o
caso da praia da Costa Nova, no município
de Ílhavo, ou mais a norte em Espinho.
Que tenhamos um novo plano nacional de
gestão da zona costeira (que está em desenvolvimento). Que cuidemos de acompanhar e gerir bem os vários fatores ambientais em presença e os efeitos verdadeiros
das alterações climáticas. Que tenhamos os
POOC revistos com qualidade e brevidade.
Que tenhamos planeamento e ordenamento
nacional, regional e municipal, com qualidade e em tempo útil, em especial nas zonas
costeiras. E que tenhamos ação, investimento
regular (e de emergência sempre que necessário), numa lógica de relação dinâmica
entre o Homem e a Natureza, como tem de
ser num país costeiro como Portugal.
A elevada e múltipla importância das zonas
costeiras exigem também que, de uma vez
por todas, se resolva o espartilho institucional em que vivem, sem liderança forte e sem
recursos residentes, nomeadamente financeiros, com coordenação e orientação central
e de dimensão nacional com a devida capacidade, e com ação partilhada e/ou delegada
em entidades de base local e regional para
que os procedimentos sejam ágeis e articulados. Em defesa da Nação façamos da defesa do território uma operação tão regular
e tão natural como a sua própria existência
e utilização, e seremos ainda mais capazes
de a ter como uma parcela do território que
contribui de forma muito relevante para a
geração de riqueza e de emprego, para a diferenciação de Portugal como terra de Gente,
como economia e como destino turístico.
Sabendo que as zonas costeiras de Portugal,
também por serem belas, ajudam à elevação do índice de felicidade dos portugueses
e de todos quantos as visitam. ING
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Obras de Defesa Costeira em Portugal
Carlos Abecasis
Engenheiro • Consulmar

S

em pretensões de um tratamento exaustivo do problema, abordam-se em seguida
algumas questões relativas às intervenções de defesa costeira e à sua aplicação
à costa portuguesa.

As técnicas de proteção costeira

Por técnicas de proteção costeira entendem-se aqui as intervenções com o objetivo de
impedir, ou retardar, o recuo médio da linha
de costa. Num litoral arenoso, a erosão resulta de um défice da alimentação aluvionar
relativamente à capacidade de transporte
dos agentes atuantes sobre a costa.
No litoral português, o agente mobilizador
mais relevante é a agitação marítima, e o
processo responsável pelo recuo continuado
da linha de costa é, em regra, o transporte
das areias ao longo da linha de costa, embora os movimentos transversais, normalmente cíclicos, possam também resultar
em situações críticas, seja aquando de tempestades que levam a recuos “instantâneos”
de grande amplitude, ou pela ocorrência de
períodos continuados de agitação intensa
que poderão levar vários anos a inverter.
Em geral, as técnicas de proteção costeira
podem agrupar-se em duas lógicas principais: atuar sobre o caudal aluvionar, ou fixar/
imobilizar a linha de costa.
Atuação sobre o caudal aluvionar

Neste tipo de intervenção podemos distinguir
duas opções: diminuir o caudal transportado,
provocando a deposição das areias, ou suprir
o défice aluvionar, através da “injeção” de sedimentos na costa.
No primeiro caso temos as chamadas intervenções “clássicas”, através da construção de estruturas de proteção.
Estas podem atuar diretamente sobre os
sedimentos, constituindo-se como barreiras
ao seu transporte ao longo da costa, como
é o caso dos esporões, ou atuar sobre a agitação, impedindo que esta atinja a costa com
a mesma energia, e diminuindo a sua capacidade de transporte, com o consequente
depósito das areias, como é o caso dos quebramares paralelos à costa.
Ao reter o transporte sólido, ambas as so36 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

luções causam, naturalmente, uma erosão
equivalente a sotamar.
A opção por uma ou outra solução depende
das condições específicas do litoral em causa.
De um modo muito geral, os esporões são
mais eficazes em situações onde o transporte longitudinal é dominante, e não impedem o transporte transversal à praia.
Os quebramares destacados atuam sobre
o transporte: longitudinal e transversal. Apresentam, no entanto, maiores riscos na sua
aplicação, pois as relações entre o seu comprimento, afastamento e distância à costa,
que ditam a configuração final da linha de
costa, são particulares de cada local, e de
difícil correção após a obra executada.
Numa costa como a portuguesa, com grande
amplitude de maré e agitação intensa, o
custo por metro linear de costa protegida
é, em regra, mais elevado para um sistema
de quebramares destacados do que para
um campo de esporões. Também, nestas
condições, o impacte paisagístico dos quebramares destacados é maior do que o dos
esporões, já que os primeiros constituem
uma barreira visual mais conspícua.
No segundo tipo de intervenções temos a
alimentação artificial das praias, normalmente
com o produto de dragagens. Trata-se de
uma solução que requer uma manutenção
continuada, com depósitos de areia à mesma
taxa média do défice aluvionar (para assegurar a estabilidade da linha de costa).
Dadas as elevadas necessidades em termos
de volumes de areia continuamente a depositar, e correspondentes custos, este tipo
de solução é frequentemente adotado em
conjunto com um dos anteriores.
Fixação direta da linha de costa

Este tipo de intervenção implica fixar a linha
de costa com recurso a estruturas rígidas,
impedindo o seu recuo de modo direto. Não
joga com a capacidade de transporte da agitação nem retém as areias – é o caso das

proteções longitudinais aderentes, entre nós,
normalmente, em enrocamento. É usualmente adotado em situações de emergência, quando não se dispõe de tempo ou de
recursos para uma das outras soluções.
As intervenções de defesa
costeira em portugal
A Engenharia Costeira portuguesa
e as suas capacidades

A Engenharia Costeira portuguesa tem uma
longa história de sucessos e mesmo de
pioneirismo em algumas áreas. As suas
primeiras intervenções de vulto para defesa
da costa foram realizadas do final dos anos
cinquenta até ao início da década de setenta
e envolveram principalmente intervenções
nas ex-colónias e no estrangeiro, não se
pondo ainda os problemas de erosão generalizada que viriam a afetar a costa portuguesa nas décadas seguintes.
Entre estas intervenções conta-se a alimentação artificial da Praia de Copacabana, rea
lizada na década de sessenta segundo estudos e projetos desenvolvidos no LNEC.
Projeto pioneiro pela sua envergadura e
visibilidade constitui ainda hoje referência
internacional deste tipo de técnica.
Das décadas de cinquenta e de sessenta
datam as intervenções em Angola, nas restingas da Ilha de Luanda e do Lobito, envolvendo campos de esporões de várias dezenas de unidades. Ambos os projetos, com
as previsíveis intervenções de manutenção,
cumprem ainda hoje a sua função.
Em Portugal Continental as primeiras obras
de proteção costeira foram realizadas na
zona de Espinho/Aguda, com a construção
de um conjunto de esporões para travar a
intensa erosão que já aí se verificava.
Dos anos sessenta/setenta data a primeira
grande intervenção de recuperação costeira,
a alimentação artificial da Praia da Rocha.
Aproveitando as areias dragadas das obras
de ampliação do porto de Portimão, esta
operação constituiu também um grande
sucesso, mantendo-se a praia com uma
grande largura até aos dias de hoje.
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A estes exemplos podem juntar-se vários
outros mais recentes, ilustrando bem a capacidade da Engenharia Costeira nacional,
que acompanha a vanguarda do conhecimento técnico da especialidade e tem justo
reconhecimento internacional, com solicitações para intervir na resolução de problemas em vários países.
Adequação das técnicas
de proteção à costa portuguesa

A costa continental portuguesa tem duas
zonas distintas: a costa orientada a oeste,
mais diretamente exposta à forte agitação
do Atlântico Norte, e a costa orientada a sul
(Algarve, mas também as costas do Estoril
e de Setúbal), protegida da atuação direta
da agitação pela sua orientação e pelo abrigo
das pontas rochosas a poente.
Este diferente grau de exposição determina
capacidades de transporte da agitação distintas, e, logo, problemas de erosão de intensidade diferente.
A capacidade de transporte na costa oeste
tem sido estimada num saldo anual dirigido
para sul superior a um milhão de metros
cúbicos, enquanto na costa sul do Algarve
esta capacidade, sendo variável em função
da orientação da costa, tem um saldo no
sentido para nascente inferior a metade daquele valor.
Destas condições naturais decorre que, na
costa mais exposta, intervenções que não
reduzam a capacidade de transporte sólido,
como apenas alimentação artificial, não se
afiguram económica, e tecnicamente, viáveis (seria necessário proceder continuadamente a dragagens de grande volume, não
sendo linear a disponibilidade de adequadas
zonas de empréstimo para tal).
Ou seja, no litoral oeste não será viável assegurar a estabilidade da linha de costa, ou
minimizar o seu recuo, sem o recurso a obras
fixas.
De entre estas, os esporões serão as mais
adequadas às condições locais, tal como
foi anteriormente discutido. A construção
destas obras deve, preferencialmente, ser
acompanhada de operações de alimentação
artificial das praias, nomeadamente para
aproveitar os produtos de dragagens portuárias, mas não será viável encarar a alimentação artificial como a componente
principal do esquema de defesa.
Para os troços de costa orientados a sul

(Algarve e costas do Estoril e de Setúbal),
ou beneficiando de condições de abrigo especiais (como os arcos arenosos a sul das
embocaduras do Tejo e do Sado), já se tornará viável encarar esquemas de defesa
assentes sobretudo na alimentação artificial,
embora também aqui se devam adotar,
sempre que possível, obras de retenção das
areias, uma vez que seria imprudente considerar o recurso arenoso como inesgotável.
o que deve ser feito?

Em primeiro lugar, há que assumir que a
defesa costeira é uma questão que deve ser
abordada estrategicamente, pondo em prática um plano coerente resultante de opções
fundamentadas em estudos técnico-económicos bem desenvolvidos. E que a implementação desse plano implica um investimento contínuo ao longo do tempo, de montantes avultados, pois trata-se de obras com
custos iniciais elevados e que exigem operações de manutenção permanentes.
Este plano deve seguir as opções que forem
tomadas quanto às zonas da costa a defender e àquelas que, eventualmente, poderão
ser deixadas evoluir naturalmente.
A materialização destas opções não poderá
deixar de incluir obras fixas de proteção na
costa ocidental, e deverá privilegiar a alimentação artificial das praias nas zonas

sujeitas a agitação de menor energia, com
destaque para o Algarve, embora também
aqui se deva, sempre que possível, conjugar estas operações com estruturas de retenção das areias.
Por outro lado, o estudo concreto das soluções a adotar em cada local deve incluir
outras preocupações para além da estrita
estabilização da linha de costa, nomeadamente a sua integração paisagística, ou a
potenciação da utilização da orla costeira,
seja balnear, de desportos náuticos, ou simples fruição da paisagem.
De facto, as intervenções de proteção costeira não têm necessariamente que constituir aberrações na paisagem litoral, fonte
de desconforto para os utilizadores do litoral. Elas podem contribuir também para
uma melhor fruição desse litoral, havendo
já entre nós alguns casos bem sucedidos
que atingem estes objetivos múltiplos.
Referem-se, a título de exemplo de intervenções com preocupações de ordem paisagística, a recente alimentação artificial da
Praia de Albufeira, no Algarve, que conta
com duas estruturas de retenção das areias
perfeitamente integradas (uma através do
fecho da ponte-cais em estacas anteriormente existente a meio da praia, e outra
colmatando aberturas nas formações rochosas no limite poente do areal), e a intervenção nas praias da marina de Vilamoura,
na sequência da construção do porto de
pesca da Quarteira, que incluiu a alimentação artificial conjugada com a remoção de
quatro dos cinco esporões aí existentes.
Também em termos de obras que potenciaram a fruição do litoral podem referir-se
os exemplos dos molhes da foz do Douro
(que se constituíram rapidamente como
equipamento urbano de uso intenso) e dos
esporões de Espinho (cuja reconfiguração
criou não só zonas de areal utilizadas para
a prática de desportos de praia, como também proporcionou planos de água abrigados para uma utilização balnear mais segura), entre outros.
A definição de uma estratégia coerente e
bem fundamentada e a implementação do
plano de intervenções daí resultante, através do estudo cuidado, individualizado e
“multifacetado” de cada intervenção, são
assim os passos indispensáveis para uma
verdadeira defesa e valorização do nosso
litoral. ING
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Monitorização e Modelação
da Morfodinâmica Costeira
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INTRODUÇÃO

transporte eólico, as intervenções de defesa riva responsável por um fluxo sedimentar
Na Engenharia Costeira é essencial a incor- e de suporte à atividade portuária e os di- de norte para sul (com algumas inversões
poração de conhecimento sobre os proces- ferentes usos atribuídos ao solo na faixa locais, resultantes da presença de deltas de
sos morfodinâmicos. Embora estes proces- costeira.
vazante ou estruturas de defesa), cujo prinsos se apresentem com elevada complexi- As bacias hidrográficas constituem uma cipal resultado será uma tendência erosiva
dade, só o seu conhecimento aprofundado fonte sedimentar importante (Figura 1 – 1), generalizada nesta região. Eventuais efeitos
permitirá que aquela desempenhe um papel tendo o fluxo de sedimentos transportados de alterações climáticas (7) constituem moativo na valorização e conservação de um pelos rios vindo a diminuir ao longo das úl- tivos de incerteza num processo complexo
território cuja importância estratégica é una- timas décadas. A diminuição da capacidade cuja caracterização quantificada apenas
nimemente aceite. A costa portuguesa, pelas de transporte resulta, entre outros fatores, na última década se tornou possível, devisuas especificidades, constitui um laborató- da atenuação dos eventos de cheias por via do aos avanços tecnológicos verificados nas
rio natural, apresentando um vasto conjunto da construção de barragens. A gestão de metodologias de aquisição de dados cosde problemas, que constituem uma oportu- sedimentos nas embocaduras dos princi- teiros.
nidade para que a comunidade técnica e pais rios interfere, naturalmente, nos fluxos Se relativamente à identificação dos fluxos
científica possa desenvolver metodologias e de sedimentos que afluem à plataforma sedimentares e ações atuantes sobre a costa
soluções inovadoras que poderão ser expor- costeira (2). A escassa informação existente o consenso é alargado, já quanto à importadas para outros locais.
sobre a plataforma imersa indica que será tância quantificada de cada um dos elemenO Departamento de Engenharia Civil da Uni- formada essencialmente por fundos rocho- tos atrás identificados tal não acontece.
versidade do Minho (DEC-UM) desenvolve sos pelo que não será provável que esta se É neste contexto que a monitorização costrabalhos no domínio das zonas costeiras, possa constituir como uma fonte sedimen- teira adquire uma relevância estratégica
essencialmente baseados em modelação tar significativa (3). Os depósitos sedimen- ímpar, pois do conhecimento que dela rematemática, tendo sido complementados tares existentes ao longo da costa NW (4) sultar se poderão definir linhas de atuação,
na última década com trabalhos de moni- constituem, provavelmente, a fonte sedi- criação de soluções inovadoras de interventorização. Estes consistiram na definição e mentar mais ativa e determinante para os ção na costa e o correto planeamento da
implementação de programas de monito- processos morfodinâmicos responsáveis sua ocupação.
rização em setores costeiros das regiões pela sua evolução atual. Esta é determinada
norte e centro.
pelo clima de agitação marinha e regime MONITORIZAÇÃO E MODELAÇÃO
Apresenta-se um diagnóstico dos proces- de ventos que atuam predominantemente
sos relevantes para a morfodinâmica da de NW (5 – 6). Resulta uma corrente de de- Os programas de monitorização costeira
costa NW resultante da experiência
apresentam restrições importantes
Figura 1 – Fontes sedimentares e principais ações atuantes
acumulada, uma descrição dos méresultantes da dinâmica oceânica, que
na costa NW portuguesa
todos de monitorização utilizados nos
limita o tempo disponível para realiprogramas de monitorização implezação de observações devido às conmentados e resultados obtidos.
dições de agitação e variação do nível
do mar, dificuldade de efetuar aquisiCOSTA NW PORTUGUESA
ções de dados numa faixa imersa
extensa cuja composição e forma são
Uma gestão eficaz da costa tem que
fundamentais para a compreensão
ser necessariamente baseada num
dos processos morfodinâmicos insdiagnóstico correto dos processos
talados. Por isso, os programas de
monitorização costeira deverão ser
que determinam a sua forma e dinâdefinidos caso a caso em função das
mica. O conjunto de fatores que as
características do trecho a monitorideterminam é bem conhecido e consensual: a agitação marinha, os fluxos
zar, dos objetivos pretendidos e dos
recursos disponíveis.
sedimentares fluviais, os fluxos de
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tras de sedimentos para pos- de caracterização. O depósito de seixos perterior caracterização em la- manece há cerca de 20 anos, tendo-se interboratório (5). O programa de rompido durante este período o recuo que
monitorização de regenera- vinha a ser verificado na praia arenosa. Os
dores instalados nas praias trabalhos compreenderam a caracterização
de Vila de Nova de Gaia en- da morfodinâmica ao longo de ciclos de maré.
volveu a definição de uma
metodologia expedita de me- CONSIDERAÇÕES FINAIS
dição não invasiva (2). Os trabalhos na Praia de Belinho Na gestão e planeamento da costa a moniincluem a medição de dados torização deverá ser considerada prioritária
de agitação complementar- para que as medidas e decisões assumidas
mente à aquisição de dados sejam, sempre que possível, resultantes de
informação quantitativa atualizada.
topográficos (10).
No que se refere a meios de Um programa de monitorização costeira permodelação numérica, o DEC- mitirá aumentar o conhecimento sobre as
-UM utiliza na simulação da hidrodinâmica dinâmicas e processos morfodinâmicos inse transporte sedimentar as
seguintes ferramentas: GeFigura 3 – Resultados ilustrativos obtidos
nesis, RMA2, SED2D, Delft3D,
com base em informação de programas de monitorização
Bouss2D, SWAN e Coulwave. Mira
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Na Figura 3 apresenta-se um
conjunto de resultados ilusV. N. Gaia
trativos dos programas de Risco de Erosão
monitorização desenvolvidos.
No trecho a sul da Praia de
Mira verifica-se uma tendência predominantemente eroV. N. Gaia
siva com recuos que atingem Transporte Eólico
15 m em alguns locais num
período de cinco anos. Atualmente, a arriba de erosão
estende-se até à extremidade
Belinho
sul do trecho observado.
Os resultados obtidos no litoral de Vila Nova de Gaia permitiram avaliar o risco de
erosão neste trecho, considerando a informação de parâmetros morfodinâmicos obtidos com base em modelos de elevação
das praias. A monitorização periódica permitiu ainda observar dinâmicas locais, como
foi o caso da evolução de um trecho sujeito
a uma alimentação artificial e que é apresentado na Figura 3, assim como a eficiência na retenção de sedimentos no interior
de um conjunto de paliçadas, observada
durante um programa de monitorização
destas estruturas.
A Praia de Belinho apresenta um depósito
de seixos cuja dinâmica se encontra em fase
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As ferramentas de modelação, numérica ou
física, de processos costeiros apresentam
limitações e simplificações importantes que
diminuem a sua capacidade de simular a
evolução morfodinâmica dos setores costeiros de forma realista. Constituem, no entanto, ferramentas importantes de análise,
complementares à observação, que permitem antecipar alguns dos processos morfodinâmicos resultantes, por exemplo, de
intervenções de defesa.
O DEC-UM colaborou na definição de programas de monitorização da Praia de Mira,
num trecho com 7 km, do litoral de Vila Nova
de Gaia, numa extensão de 14 km, e na Praia
de Belinho (trecho com 1 km).
Os setores costeiros monitorizados envolveram um conjunto de metodologias e meios
diversificados, envolvendo equipas multidisciplinares da Universidade do Minho, da Universidade do Porto e de diversas empresas
(Hidrodata, Municípia, CSPTD) (Figura 2). Em
todos os programas foi considerada a realização de observações repetidas ao longo
dos programas (Figura 2 – 1). A aquisição
de dados topográficos de praias e dunas envolveu a utilização de equipamentos DGPS
convencionais (3) ou instalados em veículo
(4). Os trabalhos de monitorização de Vila
Nova de Gaia e Belinho envolveram a aquisição de fotografia aérea, utilizando para o
efeito um avião leve (8) e um drone (9), respetivamente. Na aquisição de dados batimétricos na Praia de Mira foi utilizada uma
embarcação (7), sendo os perfis batimétricos
no litoral de Vila Nova de Gaia realizados
com equipamento colocado a bordo de uma
embarcação não tripulada (6). Em todos os
programas considerou-se a recolha de amos-

Cota (Z.H.) (m)

Figura 2 – Meios utilizados nos programas de monitorização
de Mira, Vila Nova de Gaia e Belinho
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talados. A base de informação resultante
servirá para aumentar o desempenho das
intervenções realizadas e para potenciar o
estudo de soluções inovadoras de intervenção para defesa e conservação da costa. ING
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na mitigação do problema
da erosão: análise crítica
Carlos Coelho
Professor Auxiliar • Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro e CESAM

A

erosão costeira corresponde a um
processo natural de redistribuição de
sedimentos que resulta da interação
entre as ações hidrodinâmicas marítimas e
as fronteiras sólidas terrestres. As ondas,
as marés e as correntes ao longo do litoral
têm capacidade para transportar sedimentos, mas diferentes ações antropogénicas
condicionam ou limitam esta dinâmica natural. São diversas as causas que se podem
apontar para o problema da erosão costeira,
destacando-se algumas das principais: ações
sobre os rios (construção de barragens, extração de areias, dragagens, artificialização
de canais e revestimentos de margens),
ações sobre o litoral (quebramares e canais
de navegação portuários, obras de defesa
costeira e construção sobre as dunas) e alterações climáticas (subida no nível do mar,
alteração da frequência e intensidade das
tempestades e alteração dos rumos da agitação).
O fenómeno de erosão costeira traduz-se
na perda de território e em frequentes danos
sobre infraestruturas sujeitas à ação do mar.
De facto, nalguns locais, a observação das
ações decorridas sobre o litoral mostra um
recuo acentuado da posição da linha de
costa, conduzindo a conflitos com ocupações e/ou atividades e a um número crescente de zonas costeiras expostas às ações
das ondas (Figura 1).
As ações energéticas do mar têm vindo a
ser contrariadas através de intervenções
nas frentes marítimas construídas, no sentindo de proteger as populações, os bens e
o território. As obras de defesa costeira têm
cumprido com o objetivo para que foram
projetadas, mas à custa de um grande esforço económico, que tem aumentado no
tempo, pois o generalizado défice sedimentar tem agravado o problema da erosão,
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Figura 1 – Exemplos da ocupação em frentes
costeiras no litoral do distrito de Aveiro

Espinho

Furadoro

Vagueira

aumentando as fragilidades do litoral. Dado
o atual grau de exposição das frentes costeiras urbanizadas, quando ocorrem períodos energéticos de agitação (tempestades),
é frequente o relato de problemas, como
galgamentos e inundações, danos em infraestruturas localizadas junto à costa, etc.
Perante esta situação, considera-se que há
duas formas de atuar para mitigar o problema da erosão costeira, cada uma delas
englobando duas abordagens distintas:
›	Agir ao nível das causas da erosão, tentando reduzir o défice sedimentar no sistema costeiro.
	– Minimizar o efeito da intervenção humana nas obras portuárias (reposição das
areias dragadas e transposição de areias
para sotamar dos quebramares), no efeito das barragens (descargas de fundo para
mobilização dos sedimentos para jusante), na destruição dos sistemas dunares

(passadiços e paliçadas para condicionar acessos e promover acumulação de
areias), etc.;
	– Proceder à alimentação artificial de
areias, com sedimentos provenientes de
fora do sistema costeiro.
›	Agir ao nível do grau de exposição das
zonas costeiras, reduzindo as consequências da erosão.
	– Proteger o património litoral com estruturas de defesa costeira (assumindo a
perda de valor estético e recreativo e transferindo o problema para zonas de menor
vulnerabilidade ou grau de exposição);
	– Reduzir o número de construções expostas a zonas de risco (relocalização),
permitindo a natural evolução da linha de
costa para novas condições de equilíbrio
que resultam da falta de sedimentos no
litoral.
As praias e dunas representam uma defesa
natural das zonas costeiras. A alimentação
artificial de areias é um tipo de intervenção
de defesa não permanente, que corresponde
a uma colocação artificial de sedimentos no
sistema costeiro e tende a minimizar o défice sedimentar, permitindo a reconstrução
dunar, tornar as praias mais robustas, ou
acrescentar sedimentos na deriva litoral.
Como o litoral português é muito exposto,
esta opção representa a necessidade de grandes volumes de areias e de recargas frequentes, com custos significativos. No entanto,
além da proteção costeira, as alimentações
artificiais têm impacto indireto positivo na
promoção/manutenção das atividades económicas e recreativas das praias que sejam
mantidas, e os sedimentos vão também beneficiar ao longo do tempo as praias vizinhas,
situadas a sotamar (Figura 2, à esquerda).
A alimentação artificial de areias pode e deve

Litoral Português
ser conjugada com outras soluções de defesa costeira (esporões ou quebramares
destacados), permitindo aumentar o espaçamento temporal entre as necessárias recargas de areia.
Para proteger o património construído, podem-se considerar diversas obras de defesa
costeira. No entanto, nenhuma das soluções
introduz areia no sistema costeiro, pelo que
há apenas uma transferência do local de
risco, beneficiando uma zona a proteger e
prejudicando outra, menos vulnerável. Os
custos de manutenção destas estruturas
são recorrentes e a artificialização do litoral
é cada vez maior, reduzindo a sua atratividade (Figura 2, ao centro).
Os esporões funcionam como barreira aos
sedimentos em transporte, permitindo a
acumulação de sedimentos a barlamar e
antecipando problemas a sotamar. Este tipo
de estruturas só funciona se existirem sedimentos disponíveis para transporte ao
longo do litoral, pelo que a menor quantidade de areia no sistema costeiro (devido
ao défice sedimentar e também por efeito
da erosão das praias e artificialização do litoral) faz com que os esporões sejam cada
vez menos eficazes ao longo do tempo.
O exemplo mais comum de estruturas paralelas à linha de costa são os enrocamentos longitudinais em pedra, que recebem
diretamente a energia das ondas e permitem
fixar a posição da linha de costa. No entanto,
o défice sedimentar e o efeito refletivo das
obras aderentes, conduzem à diminuição
progressiva da dimensão das praias ainda
existentes. O aumento da profundidade na
vizinhança das obras tem como maior consequência o aumento da altura das ondas
que atingem as estruturas de defesa, com
consequente agravamento da frequência de
ocorrência de galgamentos e inundações e
do potencial de danos (obrigando à elevação
da cota de coroamento destas estruturas),
e ainda gerando instabilidade nas condições
de fundação da própria obra. Desta forma,
perspetivam-se maiores custos das obras
de manutenção e reabilitação, e diminuição
dos intervalos de tempo entre as intervenções de manutenção.
Os quebramares destacados e/ou os recifes
artificiais também reduzem a energia da
agitação, provocando a rebentação da onda
numa zona afastada, e diminuindo a capacidade de transportar sedimentos, que ficam

assim acumulados na zona abrigada da estrutura. As areias aí acumuladas passarão
a estar em défice mais a sotamar. Estas
estruturas representam uma solução mais
duradoura de estabilização da praia, uma
vez que atenuam parcialmente e permanentemente a capacidade energética da
agitação que atinge a linha de costa. No entanto, estas obras são realizadas ao largo,
pelo que apresentam custos superiores de
execução e de manutenção, quando comparadas com as obras longitudinais aderentes. Podem ser projetadas com fins múltiplos, conjugando o aproveitamento de energia ou a geração de ondas para surf, permitindo financiar o investimento. Ainda há
falta de experiência na utilização destas
estruturas em ambientes como o litoral noroeste português, sendo difíceis de antecipar todos os possíveis impactos indiretos
destas estruturas.
A relocalização, adaptação ou restrição à
construção, assumindo perdas de território,
permite a natural evolução da linha de costa
para novas condições de equilíbrio que resultam da falta de sedimentos no litoral (Figura 2, à direita). Esta hipótese não representa custos diretos de intervenção, mas
engloba perda de atividades económicas,
Figura 2 – Imagens do que poderão ser
as opções de relocalizar, permitindo
a evolução da linha de costa, defender,
artificializando o litoral, e alimentar com
areias o litoral português, permitindo
a defesa e o uso recreativo das praias

perda de valores ambientais e/ou património histórico e cultural, e todos os custos
associados a eventuais indemnizações.
A discussão entre o custo e o benefício desta
opção é complexa, pois envolve não só a
parte económica, mas todo o custo social
de relocalização de pessoas e a aceitabilidade de assumir a perda de território, em
vez de o defender.
Em resumo, o défice sedimentar ao longo
do litoral é enorme e continuará a ser no
futuro próximo, pelo que as situações de
galgamentos e de recuo da linha de costa
tendem a ser cada vez mais frequentes.
A falta de sedimentos faz com que o fenómeno da erosão se propague para sotamar,
aumentando a extensão das zonas litorais
com problemas e os encargos com as obras
costeiras existentes. Manter toda a construção existente e fixar a posição da linha
de costa, fazer uma retirada planeada, mantendo só determinadas infraestruturas, criar
praias artificiais através da alimentação de
areias em zonas limitadas do litoral, etc.,
são opções que devem ser definidas claramente, após um adequado estudo do custo
e benefício de cada cenário, numa perspetiva de longo prazo. Só esta análise (complexa) permite sustentar tecnicamente as
opções políticas a adotar. Porque os montantes disponíveis condicionam a tomada
de decisão, na avaliação dos custos e benefícios das diversas opções é fundamental
conhecer os valores que o País disponibilizará para investir na defesa do litoral, que
devem ser encarados como encargos anuais permanentes.
A Engenharia e a Ciência deverão facilitar e
apoiar a tomada de decisão, através da melhoria da capacidade de modelação numérica, para facilitar a projeção do comportamento futuro da linha de costa, e melhoria
do comportamento e desempenho das defesas costeiras, prolongando a sua vida útil
e minimizando os custos das intervenções.
É necessário realizar um trabalho de projeção que passa também por identificar os
locais onde a linha de costa vai regredir com
menos intensidade, permitindo uma ocupação com menos custos, e os locais de maior
risco, promovendo a eventual retirada das
populações. Todo este trabalho deve ser
acompanhado de um esforço contínuo de
monitorização da evolução do litoral e desempenho das diferentes intervenções. ING
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A

erosão costeira é o fenómeno do avanço do mar a que se
associa a perda de grandes áreas de territórios costeiros.
A perda destes territórios implica a perda do seu uso atual
e da oportunidade de uso futuro. Muitos destes territórios estão
edificados e infraestruturados e em muitos locais a erosão faz perigar de imediato a segurança de pessoas e bens.
Desde sempre se olhou para a erosão como um fenómeno natural
de origem conhecida, a que a mão do Homem tem dado também
o seu contributo. A causa mais importante da erosão é sem dúvida
o défice que existe na alimentação aluvionar das costas. Para este

podendo aceitar-se erosão adicional nalguns locais em troca de
acreção noutros. Haverá sempre necessidade de prever o efeito
que as obras previstas no plano terão sobre a evolução futura da
linha de costa. Para o efeito poderão ser usados métodos empíricos que recorrem à observação do comportamento de obras similares construídas no passado, métodos semi-empíricos que recorrem a formulações analíticas derivadas da observação de trechos
de costa em equilíbrio na Natureza, e modelos matemáticos que
resolvem a equação da conservação da massa de sedimentos no
trânsito sedimentar costeiro.

défice tem contribuído a construção de barragens, a extração de
inertes nos cursos de água e albufeiras, as práticas agrícolas que
visam a conservação do solo e a construção de obras portuárias
que interferem com o caudal sólido litoral.
Do ponto de vista teórico, várias opções se oferecem para fazer
face à erosão e que envolvem sempre a gestão da posição da linha
de costa. Esta gestão implica um processo de decisão político na
escolha das opções disponíveis que terão que ser avaliadas caso
a caso. Em muitos locais o benefício de suster a erosão é de tal
forma evidente que se encara a execução de obras de proteção
costeira, obras estas que têm como função condicionar a evolução
futura da linha de costa no trecho em questão.
As intervenções deverão ser subordinadas a um plano geral de
obras que cubra uma célula sedimentar costeira. Garante-se deste
modo que não haverá impactes significativos nas células adjacentes. Com este plano faz-se a gestão da posição da linha de costa,

Numa situação de erosão generalizada haverá que hierarquizar os
problemas, distinguindo o que é verdadeiramente erosão de fenómenos que tendem a ser confundidos com ela. É o caso do enxovalhamento costeiro associado à ocorrência de temporais, a que
estão associadas flutuações nos perfis de praias e a projeção de
materiais para terra. A erosão é essencialmente um fenómeno de
longo prazo, que é potenciado pela ação contínua da ondulação.
O trecho da costa portuguesa mais preocupante do ponto de vista
da erosão é o que vai de Espinho ao Cabo Mondego. Aqui se observam taxas de recuo que chegam a atingir 10 m/ano e ações
diretas do mar sobre marginais e algum edificado que devem ser
motivo de grande preocupação. Trata-se de um trecho de formação recente (à escala geológica), de natureza arenosa e que se encontra pouco acima do nível médio do mar. Sabe-se que resultou
do crescimento de uma restinga arenosa que se foi desenvolvendo
progressivamente para sul, a partir do século XII e que acabaria
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por fechar por completo o golfo de Aveiro. Formou-se desta forma
uma “costa nova” que delimita a Ria de Aveiro e a separa do oceano. A redução das fontes aluvionares (principalmente as do rio
Douro) fez com que se instalasse um processo erosivo, que se fez
sentir primeiro na parte mais a norte do trecho costeiro (em Espinho) e que progressivamente se foi fazendo sentir para sul. Hoje o
Furadouro encontra-se numa situação muito semelhante à que
estava Espinho na década de oitenta, quando foram construídas as
obras de proteção e reconstrução das suas praias.
À medida que a erosão se foi fazendo sentir, percebeu-se que seria
necessário um plano de gestão da posição da linha de costa, pois
o seu recuo continuado fazia perigar de imediato o edificado e punha
em risco a segurança de pessoas e bens. No caso do litoral de
Aveiro, está em causa a existência da própria Ria.
O primeiro estudo integrado de gestão da posição da linha de costa
recebeu o nome de “Estudos de Problemas Litorais” e foi promovido pela Administração Central no final da década de setenta do
século passado. O estudo olhou principalmente para a erosão costeira, fazendo um diagnóstico claro das suas causas. O estudo incluía também um plano de obras tendo em vista condicionar a
evolução costeira, plano esse que viria a ser parcialmente executado na costa de Espinho.
Mais tarde, a partir de 1993, com a criação dos Planos de Ordenamento da Orla Costeira, a gestão da posição da linha de costa passa
a ser feita em sede destes planos. Para o litoral centro, coberto pelo
plano Ovar – Marinha Grande é criado um modelo de evolução condicionada pela existência (ou construção) essencialmente de dois
tipos de obras: defesas marginais aderentes e esporões (ambos
em enrocamento). Os planos aceitam o recuo em trechos costeiros
sem ocupação humana e fazem previsões da evolução da posição
da linha de costa a longo prazo.
Há hoje indicações de que a costa tem evoluído de acordo com o
previsto no plano, mas que as evoluções têm sido mais rápidas do
que o esperado. A linha de costa está já demasiado próxima da Ria
havendo notícia de entradas de mar e rompimento da restinga arenosa em situações de temporal. Nalguns povoados costeiros fazem-se sentir ações diretas do mar sobre o edificado (como é
exemplo da Praia do Furadouro) o que propicia o galgamento e a
inundação na ocorrência de temporais.
Tendo em vista gerir a posição da linha de costa, será necessário
reavaliar o modelo de evolução deste trecho costeiro e atualizar/
modificar o plano geral de obras de proteção costeira. Valerá a pena
ensaiar o uso de soluções não convencionais para este trecho de
costa, como sejam as alimentações artificiais confinadas e obras
destacadas da linha de costa.
Discute-se o custo-benefício deste tipo de intervenções. O benefício
terá sempre que ser medido pelo ganho em adiar perdas que são
certas. As obras sustêm a erosão por um período de tempo que é
igual ao seu período de vida útil. No caso da Ria de Aveiro o benefício resulta também da preservação do espaço lagunar, das atividades económicas associadas e do ecossistema.
A Engenharia Costeira terá no futuro, como também teve no passado, um papel importante no projeto e conceção de obras que
visam condicionar a evolução costeira e que são parte integrante
de um Plano de Gestão da Posição da Linha de Costa. ING
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TEMA DE CAPA

Obras multifuncionais

um novo conceito de proteção costeira
José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra • jsacarmo@dec.uc.pt

BREVE ENQUADRAMENTO

A adaptação da Sociedade para lidar com
os perigos, e assim minimizar os riscos,
pode ser conseguida por obras de Engenharia, pelo comportamento humano, ou
por ações legais de emergência. As opções
de Engenharia incluem defesas costeiras
melhoradas, reforço das existentes e novas
construções. Mudanças no comportamento
da Sociedade podem ser induzidas por legislação ou pela via económica; por exemplo, a política de habitação costeira permanente pode ser desencorajada por acordo
voluntário ou por ordenamento do território.
Repercussões ambientais e económicas
exigem abordagens de Engenharia através
de três tipos de intervenção: i) elevado impacto geo-ambiental, como barreiras frontais, esporões perpendiculares à costa e
molhes para desvio da ação das ondas e de
correntes; ii) impacto geo-ambiental médio,
como a alimentação artificial de praias com
distribuições de sedimentos geralmente recolhidos no mar, e iii) reduzido impacto geo-ambiental, como a reabilitação e revegetação de sistemas dunares, construção de
quebramares destacados submersos, recifes artificiais, recriação e vegetação típica
de armadilhas de sedimentos e dissipadores de energia.
As abordagens duras e mais ligeiras de
Engenharia diferem nas suas diferentes
consequências económicas e ambientais.
A Engenharia dura inclui construções de
enrocamento e blocos com diferentes dimensões, paredões de betão e, por vezes,
a fixação e mesmo o avanço do litoral, ignorando assim o funcionamento natural.
Em contrapartida, a Engenharia mais ligeira,
como a alimentação de praias, pode ser
ambientalmente mais sustentável e conferir proteção inicial, mas, eventualmente, o
procedimento terá que ser repetido regu44 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

larmente, mantendo assim a linha da costa.
No entanto, cada vez mais soluções podem
incluir o realinhamento e até mesmo o recuo
da costa, a fim de produzir zonas húmidas,
áreas de inundação controlada ou áreas de
armazenamento de água que tanto poderão
proteger como criar valiosos habitats de
zonas húmidas.

Figura 1 – Esquema da instalação
de um recife artificial com incorporação
de multifuncionalidades
(Antunes do Carmo et al., 2009)

POSSÍVEIS SOLUÇÕES
COMPLEMENTARES
DE PROTEÇÕES NATURAIS

Acompanhando a crescente preocupação
de incorporar as questões ambientais nos
projetos e obras de melhoria das características do litoral, em paralelo com funções
de proteção, segurança, surf e outras práticas desportivas e balneares, sugerem-se
apostas em obras (semi)submersas, utilizando tubos de material geotêxtil na sua
construção. Estas estruturas ou plataformas
submersas (recifes artificiais) são em geral
construídas por sobreposições de camadas
devidamente orientadas, sendo cada camada constituída por tubos de material geotêxtil envolvendo grandes volumes de areia
(geocontentores), com algumas dezenas de
metros de comprimento, tipicamente da
ordem de 40 m a 80 m, ou mesmo mais,
por 3 m a 5 m de diâmetro. Estes tubos poderão ser prefabricados e transportados
para o local de construção do recife, sendo
aí cheios com uma mistura de água e areia,
através de bombeamento; por conseguinte,
com a areia existente nas proximidades,
sem intrusão de material estranho e sem
custos significativos. Para enchimento e
orientação dos tubos recorre-se em geral a
barcos articulados, com dimensões e características de fundo adequadas. O esquema
da Figura 1 identifica as diversas valências
associadas a uma estrutura deste tipo.
Em primeira aproximação, os recifes artifi-

ciais multifuncionais deverão poder garantir os seguintes benefícios: (1) proteção de
sistemas naturais com reduzido impacto
visual; (2) aumento da largura da praia adjacente ao recife; (3) importante enriquecimento ambiental da zona costeira; (4) geração de ondas com características para a
prática de surf; (5) criação de áreas com
interessantes características para diversão
e práticas de mergulho e pesca; e (6) benefícios económicos resultantes do aumento
de fluxos turísticos.
Tendo como objetivos, fundamentalmente,
efeitos de retenção de areias e proteção de
sistemas naturais, como praias e dunas, é
igualmente uma boa aposta a instalação de
geotubos funcionando como dissipadores
de energia, instalados em fiadas contínuas
ou descontínuas, submersos ou semi-submersos, provocando a rebentação das ondas
suficientemente ao largo.
Para proteção do emissário de águas residuais das fábricas de celulose e da Leirosa
foi o sistema dunar reforçado com a aplicação de geocontentores, numa extensão
de 120 m, a que se seguiu uma segunda
intervenção com aplicação de geotubos (Figura 2).

Litoral Português
Figura 2
a) Execução de uma barreira de proteção com geocontentores, e
b) Preparação e enchimento dos geotubos instalados na base da barreira (Antunes do Carmo et al., 2010)
A

Uma aplicação de geotubos na costa leste
da Coreia é descrita em Oh e Shin (2006).
Neste trabalho são descritos os vários aspetos relacionados com a construção e instalação dos tubos de material geotêxtil num
quebramar submerso, constituído por duas
fiadas descontínuas, para proteção da praia
de Young-Jin (Figura 3).
Em resultado da monitorização efetuada
um ano após a construção deste quebramar, Oh e Shin concluem que a linha de
costa na praia de Young-Jin avançou entre
2,4 m e 7,6 m em direção ao mar, e a areia
foi gradualmente acumulando no fundo em
torno das áreas abrangidas pelos tubos de
geotêxtil.

B

Figura 3 – Implantação e corte esquemático
dos geotubos instalados na praia de Young-Jin,
Coreia (adaptada de Oh e Shin, 2006)

FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS
E AGENTES DE DECISÃO

A Engenharia Costeira é, por definição, uma
ciência interdisciplinar e aplicada. Inspira-se
numa gama muito alargada de disciplinas,
incluindo física, matemática, geologia, biologia, química, economia, administração,
sociologia, direito, história, etc., as quais se
concentram sobre os diferentes aspetos das
complexas interações que ocorrem na zona
costeira. Neste espaço, os astros, o vento,
as ondas, as correntes, a água, os sedimentos e a vida (animais, vegetais e humanos)
interagem entre si. Aplicando princípios básicos, cada disciplina procura compreender
e explicar os diversos fenómenos que dominam os processos costeiros.
Numa perspetiva integrada de resolução
dos problemas existentes na zona costeira,
é hoje comummente aceite que os estudos
a desenvolver deverão conciliar ambas as

vertentes: o Projeto de Engenharia e a Investigação Científica. Esta nova conceção
de análise, tendo em vista não só a resolução de um problema, mas também a de
preservar e dar garantias de sustentabilidade para as gerações vindouras, exige uma
estreita cooperação entre engenheiros e
investigadores com diversas formações.
Tendo em conta a complexidade e a aleatoriedade com que os fenómenos ocorrem
na zona costeira, a gestão deste espaço terá
de se preocupar necessariamente com a
gestão das vulnerabilidades e dos riscos
existentes, bem como com a política e o
planeamento estratégico. A Gestão Costeira
Integrada só é eficaz se forem consideradas
as questões ambientais, sociais e económicas, garantindo que as obras a executar
são sustentáveis e fornecem a amenidade
e as mais-valias adequadas aos residentes

e usuários da área objeto de intervenção.
Por outro lado, é fundamental uma estreita
colaboração entre as instituições com reconhecida capacidade científica nesta área e
as entidades gestoras, devendo estas ser
apetrechadas com interlocutores válidos, de
modo a que o mútuo entendimento faculte
uma tomada de decisão cientificamente baseada. A relevância de uma formação avançada apoiada em investigação de qualidade, promotora de competências científicas
e de capacidade de inovação, é essencial ao
desenvolvimento do sistema nacional de ciência e tecnologia e à competitividade internacional de indústrias e serviços.
NOTAS FINAIS

São inegáveis os benefícios ambientais e
económicos dos geossintéticos aplicados na
construção de obras costeiras, em particular a relação custo-benefício (transporte,
instalação…), a rapidez de construção e a
durabilidade do material. As reconhecidas
vulnerabilidades de vários trechos da costa
portuguesa obrigarão a equacionar soluções deste tipo, em paralelo com outras de
maior investimento, embora porventura
necessárias, como sistemas de bypass para
a transposição de sedimentos.
É necessário ter presente que a gestão costeira é um processo evolutivo e adaptativo,
ou seja, deve ser capaz de lidar não só com
os problemas de hoje, mas também com
outras questões, como imprevistos, que
possam surgir no futuro. O planeamento e
a gestão da zona costeira só serão eficazes
se forem baseados nos “princípios da prevenção e da precaução” – tentando antecipar possíveis problemas e, havendo incerteza sobre o efeito de uma ação, errar pelo
lado da segurança. A inação é frequentemente a pior das atitudes. ING
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A Investigação no Apoio ao Projeto
e Obra de Engenharia Costeira
Francisco Sancho
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)

ENQUADRAMENTO

A Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira1 (ENGIZC), elaborada
em 2009, identificou um conjunto de preocupações relativas à orla costeira, entre as
quais se destaca: (i) a suscetibilidade aos
fenómenos de erosão, às alterações climáticas, nomeadamente à subida do nível médio
do mar, aos temporais e às situações meteorológicas extremas; (ii) o potencial económico que representam os recursos costeiros; e (iii) a falta de sistematização de
dados e insuficiente monitorização, limitando
o conhecimento das principais dinâmicas e
dos seus efeitos sobre a zona costeira.
Por sua vez, o Plano de Ação de Proteção
e Valorização do Litoral 2012-2015, centrado
na proteção do litoral e das suas populações
face a riscos, especialmente de erosão costeira, definiu como prioritária a realização
de “estudos, gestão e monitorização”, como
formas de suportar e fundamentar tecnicamente as ações e intervenções previstas e
de garantir a sua adequabilidade face aos
processos e mecanismos evolutivos presentes na faixa costeira.
Tanques de ondas do LNEC

Do exposto sobressai que a compreensão
científica dos processos e a Engenharia Costeira devem ter um papel fundamental na
formulação das melhores soluções de prevenção e gestão dos riscos na orla costeira,
em particular, do risco de erosão. Para o
efeito, nos centros de investigação, nas universidades e nos laboratórios do Estado,

como o LNEC, existe uma comunidade científica e técnica com conhecimento nestes
domínios que deve intervir e ser aproveitada.
O LNEC, instituto público de investigação
fundado em 1946, exerce a sua atividade de
investigação nas várias vertentes da Engenharia Civil, incluindo o património natural
e construído. É, há muito, uma instituição
de referência na Engenharia Costeira portuguesa, tendo ficado célebre o êxito da sua
intervenção nas praias do Rio de Janeiro na
década de sessenta. Dispõe de uma equipa
multidisciplinar, englobando a dinâmica dos
estuários e das zonas costeiras, dos portos
e de obras marítimas. A sua atividade combina metodologias de modelação física e
numérica, aliadas ao uso de tecnologias de
informação aplicadas à monitorização e à
modelação, que coloca ao serviço da Sociedade e de entidades públicas e privadas.
Apresentam-se a seguir alguns estudos de
investigação e inovação recentemente realizados no LNEC, no domínio da Engenharia
Costeira, demonstrativos das referidas capacidades.

2) ANCORIM – Rede Atlântica
para a Gestão dos Riscos Costeiros

O projeto europeu Ancorim3 visou reforçar
as capacidades operacionais dos gestores
do litoral das regiões atlânticas em matéria
de gestão e prevenção dos riscos costeiros.
Criou-se uma rede dos recursos científicos
e técnicos existentes à escala do espaço
atlântico europeu, assim como um conjunto
de ferramentas didáticas de apoio à decisão,
com base em exemplos de boas práticas
existentes nos territórios abrangidos. Este
trabalho incluiu ainda um inventário das necessidades dos decisores costeiros.
Níveis de vulnerabilidade na Ria Formosa

EXEMPLOS DA INVESTIGAÇÃO NO LNEC
PARA APOIO À ENGENHARIA COSTEIRA
1) WIFF – Sistema de previsão
e monitorização em tempo real
para a costa portuguesa

3) Valorização hidrodinâmica
da Ria Formosa e mitigação
do risco nas ilhas barreira

O WIFF2 - Water Information Forecast Framework é uma infraestrutura informática
para integração da previsão e monitorização
em tempo real da dinâmica estuarina e costeira. Esta plataforma integra atualmente
modelos de circulação, agitação marítima
e qualidade da água (aplicável a derrames
de hidrocarbonetos e contaminação fecal),
aplicáveis desde o oceano até à escala portuária, recorrendo ao uso de malhas não
estruturadas e a modelos paralelizados para
a disponibilização atempada das previsões.

Este estudo visou desenvolver um plano de
gestão para a Ria Formosa, no âmbito do
programa Polis Ria Formosa. O plano incidiu
sobre dois aspetos principais: i) a melhoria
das condições de circulação hidrodinâmica
na Ria, em particular nas zonas de viveiros;
ii) a identificação de zonas críticas de erosão
nas ilhas barreira e a proposta de medidas
de mitigação do risco. O trabalho incluiu a
análise da evolução recente do sistema, através de dados batimétricos e fotografia aérea,
a avaliação da vulnerabilidade costeira e a
modelação numérica da hidrodinâmica da
Ria e da evolução da linha de costa.

1	Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2009, publicada no Diário da República, 1.ª Série – N.º 174 – 8 de setembro
de 2009. • 2 http://ariel.lnec.pt • 3 http://ancorim.aquitaine.fr
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O WIFF permite ainda a aferição automática
das previsões em tempo quasi-real com a
rede de monitorização do LNEC e com as
redes online abertas ao público.

Litoral Português
4) Apoio à gestão ambiental
da Lagoa de Óbidos

As embocaduras lagunares estão em constante evolução devido à ação combinada da
agitação marítima e das correntes de maré,
o que pode ter graves impactes ambientais
e económicos. Nos últimos anos, o LNEC
desenvolveu modelos numéricos para prever a dinâmica de embocaduras, os quais
permitiram analisar os processos físicos
que controlam esta dinâmica e propor e
analisar soluções inovadoras para a sua
estabilização. Por exemplo, para a Lagoa
de Óbidos propôs-se a construção de um
dique parcialmente submerso para impedir
a meanderização do canal principal, juntamente com a dragagem de canais secundários que reforçam as correntes de vazante.
5) Planos plurianuais
de dragagens portuárias

Prever as necessidades de manutenção dos
acessos marítimos representa um importante desafio para o setor portuário. Em apoio
a este setor, o LNEC elaborou recentemente
planos plurianuais de dragagens para 16
portos nacionais. Em cada porto, foram analisadas as dragagens anteriores; apresentadas previsões sobre os locais, áreas e volumes a dragar e as características expectáveis
dos dragados; feitas propostas sobre a gestão dos dragados e sobre monitorização; e
realizada uma avaliação ambiental global.

Modelação da secção transversal do porto
de pesca de Albufeira com o modelo SPHyCE

mar leste como do seu cais de acostagem.
O estudo incluiu a análise de dados de campo
maregráficos e de agitação marítima e a
aplicação de modelos numéricos para caracterizar o abrigo à agitação incidente e a
forma de oscilação ressonante da bacia
portuária, atual e respeitante a diferentes
soluções para a bacia portuária.
7) Estabilidade e pressões
em emissários submarinos

O conhecimento das forças que atuam nos
emissários submarinos devido à ação das
ondas é essencial para o seu correto dimensionamento. Para aprofundar este conhecimento realizaram-se ensaios tridimensionais para estudar a influência da direção da
agitação incidente, especialmente com pequena obliquidade, e da distância da conduta
Modelação física do escoamento em torno de um
emissário submarino com anéis de estabilização

Universidade do Algarve) e ensaios em modelo físico do referido quebramar (nas instalações experimentais do LNEC), permitindo analisar o desempenho do modelo
numérico à escala real, bem como os efeitos de escala do modelo físico, aspeto muito
importante no projeto de obras marítimas.
9) Observação sistemática
de obras marítimas

O LNEC é responsável, desde 1986, pelo desenvolvimento de um programa de inspeção
e acompanhamento periódico de 36 estruturas marítimas da costa de Portugal Continental, através do qual se caracteriza o
estado da obra, se avalia o seu comportamento e o seu estado de risco e se recomendam intervenções de manutenção em
tempo útil, aspeto fundamental num processo de gestão da segurança destas obras.
Este programa foi também aplicado em 2011
a 19 quebramares da Região Autónoma dos
Açores e, mais recentemente, em parceria
com a Consulmar, Projectistas e Consultores Lda., a dois portos em Marrocos.
10) Sistemas de alerta e mapas de risco

6) Estudo de ressonância
e de agitação marítima para
o Terminal XXI do porto de Sines

O LNEC tem realizado estudos de ressonância e de agitação marítima na bacia portuária do Terminal XXI do porto de Sines,
para diferentes configurações dessa bacia
resultantes da ampliação quer do quebraModelação da agitação marítima
no Terminal XXI do porto de Sines

ao fundo nas forças que atuam no emissário, com e sem anéis de estabilização. Este
estudo, coordenado pelo LNEC, teve a colaboração da Universidade de Granada, da
WW – Consultores de Hidráulica e Obras
Marítimas, S.A., e da HYD Consult Lda.
8) Galgamentos em quebramares
de talude no porto de Albufeira

Nos últimos anos tem vindo a ser desenvolvido no LNEC o modelo numérico SPHyCE,
baseado no método Smoothed Particle
Hydrodynamics, com vista à aplicação a estudos de Engenharia Costeira. Este modelo
permite calcular as principais grandezas
envolvidas na interação de ondas com estruturas, tais como o galgamento ou as forças sobre estas. Paralelamente, realizaram-se medições no quebramar poente do porto
de pesca de Albufeira (por uma equipa da

O HIDRALERTA, que está em desenvolvimento no LNEC, é um sistema de previsão,
alerta e avaliação do risco associado ao galgamento e inundação em zonas costeiras
e portuárias. Este sistema efetua previsões
de agitação marítima, até 180 horas, e calcula os correspondentes galgamentos e
cotas de inundação recorrendo a modelos
numéricos, redes neuronais e fórmulas empíricas. Sempre que sejam excedidos limites preestabelecidos para os galgamentos
e cotas de inundação nas zonas de estudo,
definidos de acordo com a sua vulnerabilidade, é acionado o alerta. Este sistema foi
igualmente concebido para o apoio à gestão
costeira a médio e longo prazo, permitindo
a elaboração de mapas de risco. ING
NOTA
Colaboraram neste artigo os Engenheiros C.J. Fortes, L. Portela, E. Didier, A. Fortunato, M.G. Neves, A. Oliveira, P. Poseiro
e L.G. Silva.
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A Continuidade da Indústria Naval
O Momento da Decisão
Victor Gonçalves de Brito
Engenheiro Naval • brito.vmg@gmail.com

A

o longo das faixas litorais encontramos, em todos os continentes e na maioria das ilhas, áreas que se diferenciam da
paisagem natural e que são dedicadas ao comércio, aos serviços e à indústria. São os portos, locais de partida e chegada de
navios, precursores do movimento da globalização. Uns foram construídos em locais com condições naturais, outros requereram forte
artificialização. Todos tinham e têm capacidade de gerar emprego
e o potencial de atrair populações. Os portos tinham um certo ambiente, havia sempre movimento, dia e noite, tinham um cheiro próprio, por vezes relacionado com as matérias-primas que movimentavam, e eram conhecidos por terem infra-estruturas e equipamentos característicos. A generalidade dos portos da Europa e dos Estados Unidos da América (EUA) incluía umas instalações conspícuas,
ruidosas e poluidoras – os estaleiros navais –, alguns localizados
em sítios extremamente atravancados que só observando atentamente se ficava convencido que podiam acolher navios. Muitos desses estaleiros, que outrora tinham carteiras de encomendas que
garantiam a produção por vários anos, foram sendo desactivados
nas últimas décadas; alguns deram origem a locais de lazer, outros
transformaram-se em zonas históricas recordando actividades que
já não existem e muitos deram, ou darão, origem a empreendimentos imobiliários com grande capacidade de atrair compradores.
Em Portugal também encontramos estas situações. E a questão
que se nos coloca é: será que os estaleiros que ainda existem vão
acabar?
Nas últimas décadas tem-se assistido a uma enorme evolução na
concepção, construção e exploração de navios. Depois da 2.ª Guerra
Mundial, a construção de navios de maior porte em aço soldado
passou a ser a norma; os navios cresceram em dimensão; tal foi
possível, com segurança, porque os conhecimentos científicos aumentaram e os meios de cálculo e a avaliação do risco subjacente
ao projecto de Engenharia e Arquitectura Naval foram sendo substancialmente melhorados; a construção também se modernizou
com a introdução de novos métodos que aumentaram a qualidade,
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a par de um importante incremento da produtividade. Mais recentemente, graças aos avanços na Ciência, observou-se uma alteração significativa no uso de materiais e de técnicas de conservação
estrutural que passaram a permitir menor necessidade de imobilização dos navios ao longo da sua vida. Por outro lado, em resultado da aprovação de um elevado número de convenções internacionais, foram-se corrigindo factores de risco que punham em
causa a segurança, o que se traduziu em muito menos acidentes
catastróficos, reduzindo a perda de navios e de vidas. Muitos dos
navios que outrora se construíam na Europa e nos EUA passaram
a ser construídos na Ásia e em países europeus onde, até há poucos anos, desconhecíamos que tinham indústria naval.
Entretanto, neste mesmo período verificou-se um significativo desenvolvimento e crescimento na economia global, o que originou
um substancial incremento na frota mundial da marinha de comércio e de muitos outros tipos de embarcações. Nas últimas décadas
apenas se tem vindo a verificar um decréscimo nos efectivos de
navios de pesca e, após o fim da Guerra Fria, também se reduziu
o número de navios militares de maior importância estratégica.
A título de exemplo refere-se que em 40 anos (de 1970 a 2010), a
frota mundial da marinha de comércio mais do que triplicou em
volume de carga transportada1, sendo de realçar a importância do
transporte contentorizado, que é uma realidade quase a atingir os
50 anos. Apesar de tudo, a carga geral também se mantém importante e novos graneis, como o gás natural liquefeito, são agora massivamente transportados por mar. Novos interesses sociais tornaram os cruzeiros marítimos um negócio extremamente importante.
E os exemplos de crescimento não parariam de ser referidos.
Os navios dedicados a actividades fora do transporte marítimo (serviços e produção) também tiveram um notável incremento quantitativo, associado à diversificação das soluções para responder às
necessidades do desenvolvimento.
1 UNCTAD Review of Maritime Transport 2011.
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Para responder a todos os desafios, a indústria naval global ajustou-se ao longo dos tempos e os respectivos índices de desempenho, quer em eficácia operacional, quer em eficiência económica,
estão ao nível do melhor que se pode esperar. Agrega diversas
áreas de negócio, com diversos tipos de embarcações, plataformas
e outras estruturas. Envolve a construção, manutenção, reparação
e transformação (alterações, conversões e modernizações). Está
intimamente ligada à concepção e fabrico de sistemas e equipamentos marítimos2.
A construção naval europeia ocupa-se hoje, sobretudo, de navios
militares, navios de produção e serviços, estruturas flutuantes especiais, ferries, navios de cruzeiro e náutica de recreio. A Europa
continua forte no sector da concepção e fabrico dos sistemas e
equipamentos marítimos, quer por produção própria, quer por cedência de direitos de propriedade intelectual e industrial. Mas a Coreia e o Japão são competidores muito fortes em matérias de alta
tecnologia, exigindo às empresas europeias uma permanente procura de soluções inovadoras.
Na actual conjuntura, existe excesso de oferta na marinha de comércio mundial; as novas encomendas decresceram e há excesso
de capacidade nos estaleiros, inclusivamente já afectando a China.
Numa recente iniciativa, os cinco principais armadores globais de
navios porta-contentores, além de reduzirem a velocidade operacional dos navios, para reduzir a factura de combustível e permitirem a operação de mais navios existentes que estão imobilizados,
pensaram reduzir custos através de uma iniciativa comercial equivalente ao code share da aviação comercial, mas tal teve forte oposição da China, alegando que essa acção prejudicaria os pequenos
operadores…
Na reparação naval, embora também concentrada na Ásia, a Europa tem uma quota de mercado mais relevante, uma vez que nesse
sector a localização geográfica assume bastante importância. O negócio de alterações nos navios para acomodar novas exigências
regulamentares também tem relevo na actividade nos estaleiros
europeus.
E em Portugal? Conseguiremos ultrapassar as dificuldades que reiteradamente impedem o relançamento da indústria naval, que podia
arrastar muitas outras actividades relevantes para a economia e o
emprego, nomeadamente projectistas e consultores, sociedades
classificadoras, serviços portuários, agenciamento, etc.?
A actividade marítima nacional, por si, não tem dimensão para manter uma indústria naval sustentável. E não se antevê que a curto
prazo exista um aumento do número de armadores nacionais.
De um documento do Instituto Nacional de Estatística, sob o título
“Influência do mar na actividade económica”, de 15 de Novembro
de 2013, retira-se que na indústria naval, em 2012, existiam 356
empresas, maioritariamente PME, e 3.500 trabalhadores; o contributo para o PIB foi de 0,15%, o que é extremamente baixo face à
percepção das potencialidades nacionais.
A saída da situação actual passará por aproveitar nichos de actividade. Como reiteradamente referido, o clima e a localização do País
são aspectos muito importantes, bem como a natural aptidão dos
portugueses para as profissões mais representadas na indústria
2 Por vezes designada como “indústria auxiliar do naval”.
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naval. Mas a capacidade de projecto tem de ser incrementada, os
estaleiros têm de ser reorganizados e dotados de equipamentos
mais modernos, a gestão de operações tem de ser igualmente
mais capaz e os sectores comerciais têm de ser mais eficazes.
É muito importante a credibilidade e a boa reputação das empresas, materializadas na capacidade técnica e, sobretudo, no cumprimento dos prazos e na comprovação da qualidade da produção
e dos serviços. Para tudo isto é necessário capital, para investir na
modernização e financiamento, para apoiar a produção e para suportar as garantias financeira, tradicionais no sector.
Sabendo-se que a competitividade pela via dos preços baixos é inviável, devido à concorrência da Turquia e de alguns países europeus do Leste, além de reputação, é necessário apresentar soluções inovadoras que interessem aos clientes. Na construção é fundamental fazer contratos realistas, que sejam exequíveis, e onde
o risco seja avaliado, isto é, que não venham a revelar-se ruinosos.
O conhecimento do negócio é fundamental.

Adicionalmente, para incrementar a importância da indústria naval
em Portugal, é fundamental atender aos seguintes aspectos:
›	A força laboral está envelhecida e não tem havido actividade que
garanta o refrescamento e que permita a continuidade através
da aprendizagem “on the job”; assim, é essencial criar um centro
de formação de coordenação nacional, vocacionado sobretudo
para apoiar a actividade das PME3; acções de formação pontuais,
com formadores de ocasião, por vezes levadas a cabo sem o
mínimo de credibilidade e de qualidade, são de desaconselhar;
›	Para garantir a inovação nos produtos e nos processos de produção e para que a prazo se possa reduzir a dependência técnica
do estrangeiro, é necessário um centro tecnológico que desenvolva tecnologia, que congregue as competências técnicas e que
faça a ponte entre a Academia e a Indústria; a Estratégia Nacional para o Mar 2013-2020 prevê a implementação de um centro
tecnológico – espera-se que tal previsão se concretize;
›	Dada a conjuntura internacional, torna-se essencial, a curto prazo,
a atracção de investimento estrangeiro que venha associado a
tecnologia (como aconteceu na indústria automóvel e está a
acontecer na indústria aeronáutica), para se conseguir rapidamente ganhar encomendas através do referido reforço da credibilidade. Esta solução poderá ser uma via expedita para a determinação dos nichos de actividade;
›	
É necessário um forte reforço da componente comercial, nomeadamente nos mercados de exportação; neste aspecto é muito re-

comendável a cooperação das empresas nacionais na acção externa, criando uma imagem de potencial industrial associado a
sinergias. Também o Estado, através da diplomacia económica e
da acção da AICEP, muito pode ajudar nesta promoção comercial;
›	É necessário ultrapassar as dificuldades que se perpetuam em
Portugal no financiamento bancário, nos seguros de crédito e na
concessão de garantias;
›	É necessário que a indústria naval passe a ser considerada estratégica pelo Ministério da Economia. Neste aspecto, a dupla
ligação da indústria naval à tutela do Mar e da Economia deverá
ser repensada, no sentido de existir uma efectiva convergência
de iniciativas evitando situações em que, em vez de sinergias, se
constatam obstáculos;
›	A questão dos auxílios de Estado, que recentemente foram muito
referidos por indesejáveis razões, deveria ser reequacionada no
âmbito da União Europeia. Observa-se em Portugal, e em todos
os outros países da União, uma série de auxílios de Estado em
muitas outras actividades geradoras de emprego e onde existe
investimento estrangeiro, através da redução de impostos locais,
concessões de instalações em parques industriais em condições
favoráveis, subsídios à formação, créditos fiscais, subsídios à inovação, etc. Há que colocar a questão: quando é que a indústria
naval deixa de estar à margem daquilo que se passa nos restantes sectores estratégicos?
Uma nota antes de finalizar: ainda não está claro qual o modelo estratégico do futuro aproveitamento dos novos recursos do mar nas
áreas sob jurisdição nacional (ZEE e extensão da plataforma) – minerais, biotecnologia, energia, etc. Mas dois aspectos parecem óbvios: os estaleiros existentes (e provavelmente outros que se terão
de criar nos Açores e na Madeira), pela sua localização, espaço e
meios físicos, são essenciais para a produção, montagem e apoio
aos navios, às plataformas e às estruturas que decerto serão necessárias para concretizar esses projectos; o Estado português, nas
concessões que irá celebrar com quem detém a necessária tecnologia para tais empreendimentos, deve criar condições para a incorporação das actividades económicas nacionais e do capital nacional
de conhecimento, relevante para os referidos projectos.
Em conclusão, numa altura em que a revitalização da indústria nacional está na ordem do dia, é o momento para clarificar se a indústria naval também é para incluir nas políticas públicas de revitalização industrial ou se a via a seguir é o encerramento e a entrega
dos estaleiros às outras actividades sociais, culturais e económicas
anteriormente referidas.
Desde a EXPO 98 que, inicialmente, os Oceanos, e, posteriormente,
o Mar, têm suscitado inúmeros discursos, mesas redondas, cerimónias, documentos, estratégias e demais formas de expressão.
Há que passar da menção abstracta para acções concretas. Sabe-se que as políticas públicas não são a solução de todos os problemas mas sem elas o caminho é muito mais penoso e mesmo os
mais persistentes acabam por desistir. ING
Nota: o autor escreve, por opção pessoal, de acordo com a antiga ortografia.

3 As empresas de maior dimensão poderão ver vantagem em dispor das suas próprias soluções de formação.
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INTERVENÇÃO DA ENGENHARIA
Colégio Nacional de Engenharia Civil
Problemática da Costa Portuguesa:
Avançar ou Recuar?
João Catarino, Engenheiro Civil • Vogal do Colégio Nacional de Engenharia Civil da OE

N

o litoral português concentra-se 80% da população e uma grande
parte da produção de riqueza nacional. Portugal é um dos países
da União Europeia (UE) que mais sofre com a erosão costeira.
De acordo com um relatório encomendado pela Comissão Europeia, Portugal ocupa o quarto lugar dos 18 países da UE com maior erosão no litoral. O nosso País tem-se revelado muito vulnerável à erosão costeira com
mais de 25% da costa a sofrer erosão e 67% em risco.

Fonte: VI Jornadas Culturais da Gândara

Os principais fatores responsáveis pela erosão costeira e consequente recuo
da linha de costa, apontados em vários estudos, são:
1.	Elevação do nível do mar: a variabilidade climatológica natural da terra
e as alterações climáticas provocadas pelo Homem (incluindo aumento
de eventos extremos) estão a gerar uma expansão térmica do oceano,
induzida pelo aumento da temperatura atmosférica. Este fenómeno pode
estar na origem da subida do nível do mar, que na costa portuguesa se
estima em 1 a 2 mm/ano, com eventual aceleração no futuro;
2.	
Diminuição da quantidade de sedimentos fornecidos ao litoral: as barragens
construídas nos rios e outras atividades fluviais, nomeadamente as dragagens
e a extração de inertes, alteram o fluxo de areias e impedem a sua alimentação às praias;
3.	Degradação antropogénica das estruturas naturais: a degradação por
via humana de dunas, extração de areia, construção de edifícios e estradas no litoral, ajudam a contribuir para taxas de recuo da linha de

costa mais elevadas;
4. Obras de Engenharia Costeira: a construção de obras de Engenharia
Costeira altera a dinâmica natural do litoral, onde estas se inserem, com
consequências e perturbações que é importante antever. Os molhes, quebramares dos portos, esporões e paredões são imprescindíveis para a
proteção costeira e para desenvolvimento económico e social do País, mas
também produzem efeitos indesejados ao criarem alterações no fluxo das
areias.
Só este ano, o Governo indicou que iria investir 300 milhões de euros na
área do litoral, nomeadamente na defesa costeira. Prevê-se que no futuro
próximo, 20% de todos os fundos comunitários, recebidos por Portugal,
serão dedicados a alterações climáticas, nomeadamente à subida do mar,
num total que pode ascender a 4 mil milhões de euros. Importa avaliar
corretamente as ações que irão ser implementadas e pensar se o melhor
será avançar e proteger, ou recuar e estabelecer também estratégias de
recuo das populações. A construção de esporões e paredões e o enchimento artificial das praias, cujo resultado das obras se revelam por vezes
temporário, tem custos elevados. Acresce que a recente crise económica
poderá inviabilizar os investimentos necessários à conservação da linha
atual da costa. Por outro lado, um recuo da linha da costa terá consequências graves para as populações e terão que ser acauteladas medidas de
justiça social.
Qual a estratégia que melhor responde aos desafios de um futuro em que
os fenómenos de erosão apontados apenas têm tendência para se agravar?
Como é habitual, a resposta não será sempre a mesma para todas as situações. Umas vezes passará por recuar e outras por avançar com intervenções de proteção. O que importa é que se avaliem atempadamente as
soluções a implementar e que se evite fazer investimentos urgentes para
resolver situações de emergência e perigo eminente. ING

Colégio Nacional de Engenharia Mecânica
A Engenharia Mecânica Nacional
no Projeto de Infraestruturas de Gás Natural
José Rocha Soares, Engenheiro Mecânico • Doutor em Engenharia Mecânica, Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto • Vogal do Colégio Regional Sul de Engenharia Mecânica da OE

A

dependência energética de Portugal, assim
como a disponibilidade da Comunidade
Europeia de alocar fundos financeiros
(FEDER) a projetos estruturantes na Europa, criou
as condições favoráveis à tomada de decisão pelo

Estado português de optar por novas alternativas
de abastecimento de energia, como fator determinante no desenvolvimento económico e social
do País.
Considerando-se a opção pelo Gás Natural (GN)

no projeto de abastecimento de energia, o Governo português criou a Transgás como a empresa de GN e delega nela poderes e responsabilidade de representação do Estado português
na compra, transporte e comercialização do GN,
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e através da Direção-geral de Energia é criada
Legislação própria para a construção, operação,
exploração e manutenção de Redes de GN (Portarias n.º 390/94, de 17 de junho, e n.º 376/94,
de 14 de junho).
Estabeleceram-se os acordos de parceria, com a
Argélia como fonte principal de abastecimento de
GN, devido à sua proximidade e com elevada disponibilidade de GN, com a Espanha e com Marrocos, dando origem ao gasoduto do Magrebe-Europa.
O início da obra verificou-se em julho de 1994,
constando de uma rede de gasodutos de GN em
alta pressão (80 bar), em tubos de aço especial
ligados por processos de soldadura, sendo concluída a primeira fase do projeto, com a consequente entrada do GN na rede de gasodutos nacionais, em fevereiro de 1997.
A obra das infraestruturas constou da construção
mecânica, em conformidade com a legislação e
códigos internacionais aplicáveis, tais como: ISO
9001, ISO 14001, ASME/ANSI B 31.8 e API 1104,

onde a participação da Engenharia Mecânica portuguesa foi fundamental na gestão e certificação
da construção.
A garantia de qualidade na construção mecânica
do gasoduto foi fiscalizada e certificada pela ação
de engenheiros mecânicos residentes, que asseguraram a conformidade dos planos de qualidade dos consórcios internacionais, durante todas
as fases da construção e testes finais de comissionamento.
A atividade desenvolveu-se de acordo com uma
parceria entre a Transgás e o ISQ, onde foi aplicado o conceito de garantia da qualidade por 3.ª
parte, que coordenou e certificou a qualidade do
projeto de construção, suportado nos relatórios
dos engenheiros mecânicos residentes e auditorias à qualidade, lideradas no terreno pelo engenheiro mecânico coordenador, em ligação à
Direção-geral de Energia, garantindo assim a
independência de análise e certificação da qualidade do projeto.

O projeto português ganha particular importância
numa visão geoestratégica da Europa, garantindo
assim a segurança de abastecimento de energia,
pois diversifica a entrada do GN no território
europeu, havendo desta forma alternativas livres de potenciais conflitos militares e sociais,
aumentando a relevância do litoral atlântico português com a sua rede de gasodutos e com o
terminal de Sines. ING

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica
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João Gomes, Professor Coordenador com Agregação, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa • Investigador
do CERENA – Centro de Estudos em Recursos Naturais e Ambiente, Instituto Superior Técnico, Universidade
de Lisboa • Vogal do Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica da OE

A

aposta nacional no recurso mar faz com
que haja consideráveis oportunidades de
desenvolvimento de projetos e aplicações
de Engenharia no litoral português. Muitos destes
projetos e aplicações consistem, como não poderia deixar de ser, em abordagens com características de intervenção multidisciplinar, englobando, por isso, diversas Especialidades de Engenharia, nas quais se incluem, entre outras, a
Engenharia Química e Biológica. Nesta ótica, a
contribuição desta Especialidade para esta temática, tem íntimas relações, fundamentalmente,
com as Especialidades de Engenharia do Ambiente, Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica,
Engenharia de Materiais e Engenharia Mecânica,
com o objetivo último de procurar projetar, gerir
e manter projetos e aplicações para uma exploração eficaz e sustentável do litoral português.
Como exemplo concreto pode referir-se o Projeto
“Salinity Power” [1], que consiste num sistema
de produção de energia baseado em diferença
de salinidade, idealmente localizado na foz de
rios, beneficiando da diferença de pressão osmótica entre água doce e água salgada, passível
de ser convertida em energia elétrica através de
membranas em que se utiliza o princípio da osmose direta sob pressão contrária (Pressure Re-
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tarded Osmosis). No importante campo da aquacultura, há a referir contribuições específicas da
Engenharia Química e Biológica na definição da
alimentação doseada e equilibrada de nutrientes
às espécies piscícolas, na proteção anticorrosiva
dos viveiros, assim como na conceção dos mesmos com recurso a materiais poliméricos e/ou
compósitos; merecendo ainda especial destaque
a possibilidade da injeção de dióxido de carbono
(capturado de efluentes gasosos) junto a recifes

artificiais que contribuem para um aumento da
população de algas que constituem parte do alimento de espécies piscícolas [2].
Merece ainda menção o projeto europeu, ao abrigo
do 7.º Programa Quadro, “FOUL-X-SPEL”, coordenado pelo Instituto Superior Técnico (2012-14), que
consiste no desenvolvimento de tecnologias ambientalmente amigáveis no sentido de reduzir substancialmente a camada de algas e micro-organismos nos cascos dos navios, contribuindo desta
forma para aumentar a eficiência energética do seu
movimento nas águas devido a uma óbvia redução
de atrito [3].
Sem pretender ser, de algum modo exaustivo,
estes exemplos pretendem ilustrar algumas das
possíveis contribuições da Engenharia Química
e Biológica, em clara interdependência com outras Especialidades de Engenharia. ING
Referências
[1]	Bordado, J. et al., “SalinityPower – Sistema de Produção
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[2]	Gomes, J., “Carbon Dioxide Sequestration Technologies”,
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A

s mudanças climáticas têm vindo a colocar em causa o litoral português, ameaçando a segurança da população e dos
seus bens, especialmente das construções mais
próximas do mar em áreas de costa baixa e arenosa. A evolução esperada das condições climáticas tenderá a agravar esta situação. Em alguns
casos, são assim necessárias obras de proteção
costeira devidamente ponderadas e planeadas
que permitam proporcionar alguma proteção à
costa e minorar a erosão costeira.

Para este efeito, torna-se necessário efetuar obras
que envolvem diversos tipos de equipamentos típicos da Engenharia Civil, mas que também envolvem plataformas, pontões, dragas de sucção, dragas mecânicas e embarcações de apoio diversas.
Estas permitem efetuar levantamentos hidrográficos, construir quebramares, depositar materiais
e estruturas no fundo do mar, realimentar as praias
com areias e outras operações.
Trata-se, em alguns casos, de navios muito especializados cujos custos de utilização por parte
das empresas de construção civil são bastante
elevados caso sejam afretados. Em outras situa
ções, trata-se de navios ou embarcações bastante
simples, que têm a vantagem de poderem ser
facilmente construídos em Portugal. Em ambos
os casos, a Engenharia e a Indústria Naval podem
fornecer estes equipamentos de apoio imprescindíveis às obras consideradas necessárias.

O mesmo tipo de equipamentos é também utilizado nas obras portuárias, estando em curso um
plano de investimento nos portos portugueses
que inevitavelmente obrigará à intensa utilização
destes equipamentos na construção de cais para
os diversos terminais portuários previstos, melhoramento das acessibilidades aos portos por
meio de prolongamento de quebramares e da
dragagem dos fundos das barras, contribuindo
assim para aumentar a acessibilidade dos nossos portos a navios de maior porte.
Por outro lado, as diversas administrações portuárias portuguesas e a Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
procedem regularmente a dispendiosas campanhas de dragagem de manutenção das barras
portuárias (mas também das áreas portuárias,
nomeadamente os canais de navegação e as bacias de rotação), por forma a manter as suas
condições de segurança, especialmente durante
os meses de inverno, quando a baixa profundidade causa o rebentamento das ondas e leva ao
encerramento das barras. Para estes trabalhos
são empregues navios especializados de elevada
complexidade, as dragas, cuja construção e manutenção envolve também um contributo importante da Engenharia e Indústria Naval.
A crescente severidade das condições climáticas
tem também vindo a causar importantes danos nas
obras portuárias que obrigam a frequentes obras
de reparação, nas quais o recurso a diversos equi-

pamentos flutuantes é frequente. Recentemente,
em virtude do decréscimo de obras marítimas (novas
construções) em Portugal, estes meios móveis têm
também sido de muita utilidade às diversas empresas portuguesas que têm internacionalizado as
suas atividades para países em desenvolvimento
nos continentes africano e americano.
Uma outra atividade para a qual a Engenharia
Naval pode contribuir, em colaboração com outras Especialidades, consiste no desenvolvimento
e manutenção de veículos operados remotamente
(ROV), com uso crescente na inspeção e monitorização da condição das partes submersas de
obras marítimas e de emissários submarinos.
Como exemplo dos equipamentos que a Engenharia e a Indústria Naval podem produzir em
Portugal, deve mencionar-se a construção, concluída este ano, em Setúbal, pela MPG Manuel
Pires Guerreiro Lda., de uma plataforma submersível para obras portuárias destinada a um armador espanhol. Esta plataforma destina-se,
sobretudo, ao fabrico de blocos de betão armado
para obras portuárias e de defesa costeira.
As suas características são as que se mostram
na tabela abaixo, encontrando-se a sua classificação (aprovação de planos e inspeção de construção) a cargo do Bureau Veritas. As torres prolongam-se até uma altura de 53,50 m acima do
Comprimento fora a fora
Comprimento entre perpendiculares
Boca
Pontal
Calado leve
Calado máximo
Deslocamento

64,0 m
62,0 m
42,0 m
4,5 m
1,8 m
27,5 m
~4.000 t

fundo da plataforma, tendo sido especialmente
reforçadas para permitir a subida e descida de
uma plataforma de apoio aos trabalhos de betonagem dos blocos portuários. ING
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P

ortugal tem uma costa com uma extensão
de cerca de 800 km e uma concentração
populacional muito elevada ao longo de
toda a faixa litoral. É reconhecido o atual dese-

quilíbrio de ocupação humana do território. Este
facto seria suficiente para que esta zona fosse
alvo de conhecimento e monitorização apurados
e rigorosos.

Acresce a esta assimetria, a exposição do litoral
do País a fenómenos de permanente reequilíbrio
da linha de costa, seja por razão das profundas alterações na natural drenagem das bacias
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hidrográficas e consequente diminuição de chegada de sedimentos à costa, seja por razão das
alterações climáticas com consequentes fenómenos meteorológicos extremos ou a subida do
nível médio do mar. Em Portugal, com base nos
dados do marégrafo de Cascais, está a observar-se uma subida do nível médio do mar acima dos
3 mm/ano, com um valor acumulado nos últimos
80 anos de 17 cm.
A densa ocupação humana da faixa litoral e os
fenómenos de erosão, ou galgamento, na costa,
têm obrigado, e prevê-se que continuem a obrigar, a vultuosos investimentos públicos, e também privados, na defesa de pessoas, bens e território.
Para se proceder a uma adequada política de
gestão do litoral, concretizada em planeamento,
projetos e ações, é crucial conhecer, com rigor
que garanta fiabilidade, a ocupação e evolução
do território. Destaca-se a atualização dos levantamentos topo-hidrográficos da morfodinâmica
da faixa litoral, a monitorização das infraestruturas existentes ao longo de toda a costa, e também um cadastro predial atualizado.
A identificação das zonas de maior vulnerabilidade na costa portuguesa estão há muito identificadas e a sua cartografia vem parcialmente
sendo atualizada, ao longo dos últimos anos,
pelas autoridades de administração local, regional e central. No entanto, é necessário manter a
informação geográfica associada aos respetivos
riscos permanentemente atualizada, garantido,
assim, uma maior eficiência na identificação e
classificação das ações de intervenção e prevenção necessárias, com vista à mitigação dos riscos. A atualização dos planos diretores de gestão
e ordenamento do território, nomeadamente os
Planos de Ordenamento da Orla Costeira, necessitam de uma permanente atualização da infor-

mação geográfica e também da redefinição da
linha de costa e consequente linha máxima de
preia-mar de águas-vivas equinociais (LMPAV),
necessária na definição dos limites de domínio
público hídrico e marítimo.
A permanente monitorização da subida do nível
médio do mar e dos eventos costeiros extremos
é de crucial importância na construção e manutenção de infraestruturas de informação geográfica adequada a uma boa gestão, já que estes
fatores influenciarão o recuo da linha de costa e
o seu impacto.
A Engenharia Geográfica e/ou a Engenharia Hidrográfica são os ramos da Engenharia que concebem, desenvolvem e coordenam a execução
de projetos nas áreas da cartografia e geodesia,
orientados para a produção de cartografia de base
e cartografia náutica, a geração de informação
geográfica espacial, o planeamento e ordenamento do território, o posicionamento de precisão, a monitorização da deformação de obras e
infraestruturas, o apoio a grandes obras de construção civil, a análise espacial de fenómenos e
riscos naturais, o desenvolvimento de sistemas
de informação geográfica, entre outras áreas

onde a referência geoespacial é condicionante.
Na monitorização do território, a fotogrametria
aérea é a técnica mais utilizada, já que nos fornece coberturas de imagem aérea desde os anos
quarenta, permitindo conhecer detalhadamente
a morfologia costeira e a evolução da linha de
costa, bem como toda a variação da ocupação
humana do litoral. As câmaras digitais atuais,
associadas às técnicas de posicionamento por
satélite, permitem um mapeamento tridimensional mais frequente, detalhado e rigoroso. A utilização de veículos aéreos não tripulados veio
facilitar e agilizar a aquisição de dados, com tempos de produção muito reduzidos, permitindo
trabalhos de acompanhamento e monitorização
muito localizados, a baixos custos. Outras tecnologias, como o LIDAR aéreo, permitem também
a realização de levantamentos do litoral, incluindo
a parte imersa (LIDAR hidrográfico), que, combinadas com sondas multifeixe e sonares laterais,
permitem o levantamento batimétrico da costa
e zonas portuárias. Os engenheiros geógrafos e
hidrógrafos aplicam na sua atividade estas tecnologias, sendo o garante da sua melhor exploração e potenciação na monitorização do litoral.
O País tem reconhecidas competências e técnicos nestas áreas e deve utilizá-los numa abordagem proativa, baseada no conhecimento, para
garantir a correta atuação no litoral, contribuindo
para a prevenção de situações adversas a que
tão frequentemente se assiste.
São de referir trabalhos realizados, ou em colaboração, por engenheiros geógrafos e hidrógrafos
no âmbito da monitorização do litoral, quer ao nível
dos impactos, quer ao nível dos processos geofísicos, para câmaras municipais e administrações
regionais, que mostram a importância desta Especialidade no contexto da gestão do território e
na adaptação às alterações climáticas. ING

Colégio Nacional de Engenharia Florestal
A Fixação e Arborização das Dunas Móveis
e a Gestão das Florestas Litorais (1802-2014)
João Pinho, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.

A

fixação e arborização das dunas móveis
da costa portuguesa constituiu uma das
mais notáveis obras de Engenharia Florestal realizadas no nosso País, abrangendo todas
as regiões biogeográficas do Continente e tendo
ampliado substancialmente a superfície de florestas litorais de resinosas autóctones, cujo mais
antigo registo documental remonta ao século X.
Os trabalhos duraram 148 anos, de 1802 a 1950,
tendo sido iniciados pelo primeiro silvicultor português, José Bonifácio de Andrada e Silva, e terminaram já no âmbito da execução do Plano de Po-
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Fase inicial da construção da ante-duna, com recurso
ao ripado móvel (dunas do Urso, década de 1910). Estas
dunas artificiais destinavam-se a proteger as sementeiras
situadas a sotavento e, em muitos casos, também
povoações costeiras, portos ou a rede hidrográfica.

voamento Florestal de 1938, pelos Serviços Florestais, o qual resolveu definitivamente os problemas
associados à invasão das areias sobre terrenos
agrícolas, aglomerados urbanos e rede hidrográfica.
Um projeto típico de fixação de dunas incluía a
construção de ante-dunas (ou dunas de ripado),
que se poderiam estender ao longo de dezenas
de quilómetros, a sementeira e plantação de pinheiro-bravo e outras espécies arenosas (cerca
de 38 mil hectares arborizados) e a criação de uma
densa rede hidráulica (várias centenas de quilómetros de valas, de dimensão muito variável – por

Litoral Português

Nas dunas mais antigas, do Plistocénico final, ocorrem
com frequência espessas formações de “surraipa”,
resultantes de um processo de podzolização, as quais
afetam significativamente o potencial produtivo dos
terrenos. Na Mata Nacional de Leiria, entre 1958 e 1981
foi conduzido um projeto de desagregação da surraipa,
com recurso a um trator Cat D7 equipado com buldozer
e riper. Cerca de 1/7 da secção de produção da Mata
(1.200 hectares) foi assim recuperada, com resultados
espetaculares ao nível do vigor das árvores e da sua
rapidez de crescimento.

exemplo, as duas principais valas coletoras das
dunas de Mira estendem-se por 15 km com um
perfil de 22 m). A instalação de redes de infraestruturas foi também assinalável: as matas litorais
públicas possuem mais de 400 km de estradas e
caminhos florestais, que servem não só as atividades de gestão e proteção florestal mas também
o acesso a aglomerados urbanos e o turismo, e
diversos outros edifícios de apoio à gestão florestal foram igualmente construídos.
A organização dos povoamentos seguiu o modelo

estabelecido em 1892 pelo Eng. Bernardino Barros
Gomes na Mata Nacional de Leiria (a maior propriedade florestal portuguesa), a qual constitui um
caso único a nível mundial, tendo em consideração
não só as longas séries de dados biométricos recolhidos desde essa data, mas também os numerosos estudos realizados no sentido da otimização
da sua gestão e da valorização industrial dos produtos lenhosos e resinas.
A partir da década de 1950 a gestão destas áreas
privilegiou a beneficiação e ordenamento das
florestas instaladas, a infraestruturação para o
recreio público e a conservação da natureza. Na
Mata Nacional das Dunas de São Jacinto iniciaram-se na década de 1960 ações de estudo e de
melhoria da diversidade biológica, que culminaram em 1977 com a criação do primeiro “trilho
de descoberta da natureza” português. Na década
de 1990 os pinhais litorais de pinheiro-bravo e
pinheiro-manso foram reconhecidos como “habitats prioritários” de nível europeu e hoje em dia
uma parte substancial das novas matas estão
incluídas na Rede Natura 2000.
Para além dos valores produtivos e conservacionistas, as matas dunares litorais são cada vez
mais utilizadas pelas populações locais e por turistas, servindo de contraponto a regiões densamente povoadas e enquadrando importantes estâncias balneares. Em estudo recentemente efetuado, a valorização económica das atividades de

A Mata Nacional das Dunas da Trafaria e da Costa de Caparica
foi arborizada entre 1886 e 1940. Conjuntamente com a Mata
Nacional dos Medos (esta plantada no século XVIII
e classificada como reserva botânica em 1971), enquadra
a estância balnear da Costa de Caparica, constituindo hoje
uma das principais zonas florestais infraestruturadas para
recreio na Área Metropolitana de Lisboa.

recreio na Mata Nacional de Leiria mais que duplica a receita anual média em material lenhoso
e resina, atestando também nesta vertente a fundamental importância das florestas litorais para
a Economia e para a Sociedade portuguesas.
As velhas matas litorais, multisseculares e sujeitas ao ordenamento científico a partir de 1864,
a par dos jovens ecossistemas florestais criados
nos séculos XIX e XX, continuam hoje em dia a
constituir um exemplo vivo da validade dos princípios de sustentabilidade e responsabilidade
geracional propostos pela ciência silvícola, primeiramente definidos por Hans von Carlowitz na
sua obra fundadora Sylvicultura Oeconomica há
precisamente 300 anos. ING

Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente
O Litoral e a Engenharia do Ambiente
João Almeida,
Vogal do Colégio Nacional de Engenharia do Ambiente da OE

O

litoral é um espaço complexo e dinâmico
que está sujeito a várias pressões naturais e antropogénicas. É um espaço
multidisciplinar onde se cruzam usos e interesses, infraestruturas e equipamentos. O litoral
exige, por isso, a intervenção de técnicos capazes
de fazer a integração/interligação de matérias
multidisciplinares e transversais, associando as
dimensões ecológica, social, económica e tecnológica.
Por seu lado, a Engenharia do Ambiente é vincadamente marcada pela multidisciplinaridade e
pelo encontro de domínios. A formação em Engenharia do Ambiente é caracterizada pelo contacto com diversos ramos da Engenharia, permitindo ao Engenheiro do Ambiente estar presente
e participar ativamente em projetos e intervenções desenvolvidos na Sociedade, e promover a
interação profissional com as demais Especialidades envolvidas.
A Engenharia do Ambiente tem assim assumido
um papel reconhecidamente relevante em várias

vertentes da gestão do litoral. Por essa razão, ao
longo das últimas décadas, os engenheiros do
ambiente têm dado um contributo decisivo para a
gestão do litoral, não só em situações de diagnóstico e planeamento territorial e de recursos hídricos, mas também assegurando que as infraestruturas a desenvolver não comprometam, na medida
do possível, o meio em que se inserem.
Observando os domínios de atividade tradicional
da Engenharia do Ambiente é possível comprovar
que a grande maioria tem, mais direta ou indiretamente, impacte na gestão do litoral. Nomeadamente: a avaliação ambiental, a gestão ambiental,
o abastecimento e tratamento de águas, a drenagem e tratamento de águas residuais, a gestão de
resíduos, a gestão de ecossistemas, a gestão de
recursos hídricos, as alterações climáticas e qualidade do ar, o planeamento e ordenamento do
território ou a gestão de solos e subsolos.
Mas além das qualificações técnicas de especialidade que permitem ao Engenheiro do Ambiente conceber ou projetar soluções para os

problemas com que se confronta, a formação
transversal confere-lhe uma capacidade de comunicação interdisciplinar ímpar que tem sido
muito utilizada, em particular, em processos de
avaliação de impacte ambiental ou de participação pública. É esta capacidade multidisciplinar
que confere uma visão suficientemente integradora capaz de lidar adequadamente com os problemas do litoral. ING
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“A nossa política do litoral vai ter
de conhecer um novo normal, e um novo
normal é com alterações climáticas”

E

stá prevista para novembro a apresentação de uma versão revista da Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona
Costeira. De acordo com o Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, o Governo não
colocou limitações ao mandato que atribuiu à comissão de especialistas responsável por esta revisão, esperando que daí
possam surgir “soluções inovadoras que resultem de uma nova avaliação de riscos” e nas quais sejam consideradas as informações
mais recentes sobre as alterações climáticas, que colocam Portugal numa situação de grande vulnerabilidade. Entretanto, está em
curso um investimento de 300 milhões de euros em trezentas ações para proteção da costa, que o último inverno insistiu em fustigar.
POR Marta Parrado

Que avaliação faz da situação atual da costa portuguesa?
O litoral português padece de uma grande
vulnerabilidade, mas tem, ao mesmo tempo,
uma enorme potencialidade. 80% dos portugueses vivem no litoral, uma boa parte
dos nossos recursos naturais, que podem
e estão a ser desenvolvidos do ponto de
vista económico e até de emprego, situam56 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014
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-se no litoral, e isso traduz uma grande potencialidade de desenvolvimento sustentável, integrando ambiente, bem-estar social
e economia. Mas, simultaneamente, temos
uma costa que enfrenta grandes vulnerabilidades e os novos cenários de mudança
climática vêm agravar essa tendência. Se
olharmos para os indicadores, verificamos
que 14% da nossa costa está artificializada,

25% sob risco de erosão e 67% sob risco de
perda de alguma parte do território. Se a
estes sinais, que não são de hoje, associarmos o último relatório do Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas
(IPCC), que coloca Portugal como um dos
países mais vulneráveis, à escala europeia,
perante as novas tendências da mudança
climática, facilmente constatamos que temos

// Entrevista / Jorge Moreira da Silva
de agir com uma “fita do tempo” mais alargada. No curto prazo, temos que mitigar os
danos que se fazem sentir sobre pessoas
e bens, através, sobretudo, de ações de remediação, mas, por outro lado, temos de
concretizar medidas que estavam previstas
no papel há mais de dez anos.
E o que impediu a sua concretização? O que
mudou?
Agora existe não só financiamento, mas a
noção das prioridades na alocação desse
financiamento. Isto é, não podemos assumir
que tudo é prioritário, que podemos fazer
tudo de uma vez. A reprogramação do Plano
de Ação do Litoral teve a vantagem de colocar como prioritária a proteção de pessoas
e bens, alocar 300 milhões de euros, que
concretizaremos este ano e no próximo ano,
a cerca de trezentas ações de proteção da
costa. Por outro lado, é necessário perspetivar a nova geração de Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC), daí falar de
uma “fita do tempo” mais alargada.
O País só pensa nestes problemas, nomeadamente quem governa, quando se depara com as
consequências das tempestades? Porque isto é
cíclico.
Infelizmente, a visibilidade pública e mediática que é dada a muitos destes problemas
coincide com fenómenos climáticos extremos.
Sim, mas uma coisa é a notícia, a atualidade,
outra completamente distinta é a política do Governo.
Exatamente. Essa não pode ser a agenda de
quem governa e de quem decide, de quem
estuda, investiga e concretiza no terreno.
Temos informação para sabermos que a
ação é urgente e incontornável. Nesse sentido, os fenómenos extremos que surgiram
no último inverno devem ser encarados como
matéria alvo de remediação mas, ao mesmo
tempo, como de oportunidade para convocar
a opinião pública, o poder local e central, a
Academia, as Ordens Profissionais, para um
desígnio de médio e longo prazo de proteção
da nossa costa. Não é matéria que se possa
fazer numa legislatura, que se deva fazer
com uma chave de leitura ideológica, que
dispense os vários saberes. É necessário integrar as boas competências que o País tem
na Engenharia, na área ambiental, na área
do ordenamento do território, para que todos
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Principais Instrumentos
de Planeamento e Financiamento
•	Estratégia Nacional para a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC): em revisão até
novembro de 2014
•	Planos de Ordenamento da Orla Costeira (POOC): revisão a iniciar no final de 2014 e aprovação
até final de 2015
•	Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 (PAPVL): em execução até
final de 2015
•	Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2015-2020: elaboração entre 2015-2016
•	Transição do Programa Operacional Temático Valorização do Território (POTVT) 2007-2013,
com fundos europeus do QREN, para o Programa Operacional da Sustentabilidade e Eficiência
no Uso de Recursos 2014-2020
possam ser chamados ao estudo e à ação,
e por isso procurei que a última crise deste
inverno fosse assumida pelo Governo como
uma situação de emergência, mas que fosse
mais do que isso. Agora que sabemos o que
fazer, como fazer e com que financiamento
executar, está o Governo conformado com
essa situação e não vai perspetivar novas
ações para o futuro? A resposta é negativa.
Que iniciativas estão previstas?
Vamos perspetivar os novos POOC, com
novas ações, mas vamos também pensar
em soluções inovadoras que resultem de
uma nova avaliação de riscos e de um maior
conhecimento sobre sistemas complexos
como a costa e o mar. E foi essa a razão
pela qual preferimos, antes de avançar imediatamente para a revisão dos POOC, pedir
ao Professor Filipe Duarte Santos para,
numa comissão multidisciplinar, desenvolver uma revisão da Estratégia Nacional para
a Gestão Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), de forma a que, a partir dessa Estratégia, possamos iniciar a revisão dos POOC
e, a partir desses Planos, definir as novas
ações já com novo financiamento europeu.
Estamos num momento de charneira.
Que alterações ou novas abordagens poderemos
esperar com esta revisão da Estratégia?
Esta revisão deve beneficiar de uma avaliação de riscos mais abrangente. Os novos
dados sobre os cenários de alterações climáticas colocam uma pressão maior do
que aquela que era conhecida sobre a nossa
costa. É necessário, sobre o litoral, ter uma
abertura de espírito que, de forma prosaica,

se poderá traduzir na capacidade de “pensar
fora da caixa”. Isto é, nós estamos habituados a concretizar uma série de ações que
repetidamente passam por alimentação
artificial de praias, proteções dunares, proteções aderentes, todo um conjunto de ações
que, em algumas situações, se verificou
ineficiente. E eu prefiro assumir, de forma
frontal, que a repetição de tipologias de intervenção ao longo destas décadas não
atingiu os resultados pretendidos. Logo, é
necessário pensar, com todas as competências que existem, e tirando partido de
algumas experiências internacionais, em
intervenções que protejam a costa mas que
protejam também os nossos recursos. Não
temos recursos suficientes para todos os
anos colocarmos 5 milhões de euros na
Caparica ou para perdermos território.
Há dois ou três sítios na nossa costa que
têm mobilizado a Engenharia e a Ciência
portuguesas em termos de dúvidas e de
cenários alternativos. Estou a pensar na
costa entre Aveiro e Gaia, onde estão espécies de fauna e flora muito relevantes, onde
estão alguns dos biótipos mais importantes
de Portugal, onde existem recursos significativos mas, ao mesmo tempo, onde existe uma degradação da costa muito grande.
E estou a pensar também, obviamente, na
zona da Costa de Caparica, onde se verifica
uma degradação muito significativa. Não foi
solicitado à equipa do Professor Filipe Duarte Santos que olhasse apenas para estes
dois pontos. Pelo contrário, foi pedido que
analisasse toda a costa, que fizesse uma
nova avaliação de riscos, que integrasse
novos cenários e que, com base nessa nova
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avaliação, se ponderassem outras opções
para lá daquelas que foram executadas.
Muitos investigadores, engenheiros e especialistas têm vindo nos últimos meses colocar em causa algumas das intervenções
tradicionais nestes dois pontos, pelo que se
justifica equacionar outras intervenções.
Intervenções de que género?
Não vou apresentar soluções, porque essa
é matéria dos peritos, dos cientistas, dos
técnicos. O mérito do Governo é dar os instrumentos e não colocar limitações no pedido que fez relativamente à elaboração
desta Estratégia. Creio que a partir de novembro estaremos em condições de ter um
grande debate público, onde obviamente a
Ordem dos Engenheiros terá um papel muito
relevante, sobre essa ENGIZC.
Em termos de instrumentos de planeamento,
temos, pelo menos, os POOC, a ENGIZC e o Plano
de Ação de Proteção e de Valorização do Litoral
(PAPVL). Como convivem entre si, uma vez que
a panóplia de planos, programas, comissões, é
tão vasta?
Nós temos um Plano de Ação, de 2013 a
2015, que está a ser concretizado no âmbito
da reprogramação que a anterior Ministra,
com a tutela nesta área, produziu. Isto é,
2013 foi o ano da reprogramação, em que
o Governo decidiu escolher prioridades e
assumir que alguns programas, relevantes,
obviamente, mas que se limitavam a requalificar mobiliário urbano na costa, foram
preteridos a favor da proteção de pessoas
e bens.
Até ao final do primeiro semestre de 2013
praticamente não houve execução do Plano
de Ação do Litoral precisamente porque esteve a ser reprogramado. A partir daí, colocámos um fortíssimo empenho na concretização desses 300 milhões de euros para
essas trezentas ações e posso dizer que,
neste momento, praticamente 90% desse
valor está programado, em execução, em
concurso ou em fase preparatória do lançamento das peças para concurso. Tenho
uma fortíssima convicção que até dezembro de 2015 o Plano de Ação do Litoral será
integralmente concretizado. A partir de 2015
teremos de iniciar um novo Plano de Ação,
com o novo Quadro Comunitário, e essas
ações beneficiarão dos novos POOC, que
irão para revisão no final de 2014.
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Temos vindo a despender um
conjunto de recursos significativos
para proteger pessoas e bens em
locais em que era suposto não
haver nem pessoas e nem bens

E o Programa de Demolições no Litoral?
Essa é outra dimensão que ainda não havia
referido. Temos vindo a despender um conjunto de recursos significativos para proteger pessoas e bens em locais em que era
suposto não haver nem pessoas e nem
bens. A forma de resolvermos essa constatação, que está connosco há muitos anos,
é uma solução que a mudança climática
veio apenas evidenciar de forma mais significativa, mas que na prática já todos havíamos diagnosticado, e que necessita de
duas linhas de intervenção: a reforma do
ordenamento do território e a concretização
de um programa de demolições no litoral.
Estas demolições estão programadas há
quase uma década, em alguns casos há
quase duas décadas.

Chegámos a um conjunto de 835
demolições, que foram iniciadas em
São Bartolomeu do Mar, Esposende,
e que prosseguirão, durante este
e o próximo ano, com uma forte
preponderância nas Ilhas Barreira,
no Algarve

E só começaram agora em maio, em Esposende.
Estas ações estavam previstas nos POOC,
nos vários planos que têm vindo a ser alvo
de apresentação pelos Governos, discussão
pública e aprovação. E a parte das demolições tem sido uma matéria relativamente
à qual existem sempre bons pretextos para
esperar pelo próximo plano. Ninguém nos
pode levar a sério quando pedimos às pessoas que façam sacrifícios, por forma a que
possamos despender 300 milhões de euros
a requalificar o litoral se, simultaneamente,
não assumimos que algumas construções
que são ilegais – e sendo ilegais estão cons-

truídas em zonas de grande vulnerabilidade
e nos obrigam todos os anos a gastar recursos muito significativos para serem protegidas – possam ser alvo de demolições
controladas. Não estamos a reinventar a
roda, estamos a falar de demolições que
estavam previstas há muito tempo. Neste
quadro, chegámos a um conjunto de 835
demolições, que foram iniciadas em São
Bartolomeu do Mar, Esposende, e que prosseguirão, durante este e o próximo ano, com
uma forte preponderância nas Ilhas Barreira,
no Algarve.
Referiu-se ao ordenamento do território, dimensão
importantíssima para a costa.
A política do ordenamento do território é
aquela que nos permitirá evitar novos planos de demolição. E se há reforma de que
me orgulho neste ano praticamente vencido
de Governo, desde a minha designação, é a
reforma do ordenamento do território. Aprovámos a Lei de Bases da Política de Solos,
Ordenamento do Território e Urbanismo, em
seguida foi aprovado o Regime Jurídico da
Urbanização e Edificação (RJUE), em breve
será aprovado o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Existe uma alteração de paradigma, uma
reforma estrutural que está em curso neste
conjunto de instrumentos legislativos, matéria que, aliás, a “INGENIUM” e a Ordem
dos Engenheiros há muito tempo dão atenção e prioridade. Qual é a constatação que
faço do nosso ordenamento do território?
É que à circunstância de termos muitos planos, não está associada a conclusão de que
temos um bom planeamento, porque os
planos, infelizmente, não comunicam de
forma perfeita entre si.
Mas a quantidade de entidades oficiais com jurisdição sobre o território é quase infinita…
Existe um conjunto de instrumentos de ordenamento do território que se concretiza
sobre o mesmo solo, mas que se alteram
de uma forma assíncrona e não coordenada
entre si.
E que têm lógicas e objetivos distintos.
Precisamente. Estamos agora a fazer uma
alteração de fundo. Primeiro, fazer concentrar nos Planos Diretores Municipais (PDM)
todas as regras que vinculam os particulares. No fundo, os cidadãos e as empresas
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precisarão de conhecer um único Plano.
Não precisam de conhecer os PDM, os POOC,
o Plano Setorial da Rede Natura, os Planos
de Ordenamento de Áreas Protegidas, os
Planos de Ordenamento das Albufeiras...
E os PDM terão de integrar todas as regras
que estão dispersas nos vários planos e
programas. E é uma alteração decisiva, seja
para proteger os recursos, seja para eliminarmos alguns constrangimentos à competitividade da economia. Os cidadãos não
têm de ser especialistas de ordenamento
do território para saber o que podem fazer,
como fazer e quando fazer.
E quem fará este trabalho?
Este trabalho de integração será feito pelos
municípios com as CCDR. Foi dado um prazo
de três anos aos municípios para integrarem as regras dos vários planos nos PDM.
Outra alteração de fundo está relacionada
com a natureza do solo. Portugal tem 4%
do seu solo urbanizado, mas quase 8% do
solo com possibilidade de urbanização. Com
esta reforma clarificamos a utilização do
solo apenas em duas categorias: solo rústico e solo urbano, e erradicaremos o solo
urbanizável, no fundo, solo que não está
urbanizado, mas que tem a expectativa de
o vir a ser. E é essa expectativa que alimenta
um ciclo vicioso que afeta…

As autarquias…
As autarquias e, por outro lado, a própria
reabilitação urbana, porque é a expectativa
de urbanizar que retira a capacidade para
reabilitar. Como a nova construção é mais
barata que a reabilitação, e como, para lá
daquilo que já está urbanizado, os PDM têm
um quadro muito alargado de possibilidades de nova urbanização, o fluxo financeiro
para a reabilitação urbana – essa sim uma
prioridade – fica obstruído perante um fluxo
mais ágil relacionado com a nova construção. A ideia de uma progressiva urbanização das nossas cidades para zonas cada vez
mais distantes do centro, alimentadas num
regime de solo urbanizável e por um modelo de financiamento assente no crédito
fácil, está ultrapassada. A terceira questão
relativa ao ordenamento do território respeita a um modelo económico-financeiro
novo que apenas permite a classificação do
solo de rústico em urbano nos casos em
que isso seja viável do ponto de vista económico-financeiro, integrando os custos da
infraestruturação e da manutenção das infraestruturas. Ou seja, se eu quiser fazer
um empreendimento turístico ou para fins
habitacionais, muito longe do centro da cidade, tenho de assumir o ónus da infraestruturação e da manutenção das infraestruturas, porque vou levar a cidade para longe
do seu centro, penalizando os contribuintes
pela circunstância de estar a permitir uma
expansão urbana cada vez mais alargada.
Mas também iremos avançar, no âmbito do
novo RJIGT, para uma limitação das mais-valias geradas pela alteração do uso do solo.
A mais-valia que resulta da transformação
do uso do solo rústico em urbano não pode
ser capturada integralmente pelo promotor,
pelo privado, porque não existe nenhum mérito na alteração do uso do solo que possa
ser atribuído ao promotor, visto ser uma decisão do Estado ou da Autarquia. Logo, essa
mais-valia deve ser partilhada com a comunidade, redirecionando-a, essencialmente,
para a reabilitação urbana e também para a
remuneração dos serviços prestados pelos
ecossistemas. Relativamente a este último
aspeto, queremos contrariar a ideia de que
quem vive numa área protegida, e que está,
em nosso nome e até em nome da União
Europeia (UE), a preservar aquele recurso,
se encontre na circunstância de estar impedido de satisfazer os seus legítimos desejos

de desenvolvimento económico e de bem-estar social. Como tal, temos que encontrar
uma forma de partilha de encargos e benefícios, e é essa perequação que queremos
fazer a partir das tais mais-valias. No fundo,
esta reforma do território, que inclui também
uma grande simplificação, vai criar as condições para que daqui a alguns anos, quando
se falar do litoral, não se esteja sistematicamente a ter de falar de uma reforma do ordenamento do território.
De que forma se faz uma reforma do ordenamento do território sem conhecimento pleno
desse território? Tem no seu horizonte o registo
cadastral do País?
O cadastro é a terceira e última peça da concretização da Lei de Bases da Política de
Solos, do Ordenamento do Território e do
Urbanismo. A Lei de Bases é, na prática,
concretizada por três instrumentos: o RJUE,
o RJIGT e o cadastro, que terá de avançar.
Há uma parte do País sobre a qual não
temos informação cadastral suficiente. Estamos a finalizar o processo legislativo para
aprovação do cadastro, que vai integrar informação geográfica, fiscal e do património.
No fundo, os Ministérios do Ambiente, Justiça e Finanças têm estado a trabalhar para
integrar a informação cadastral e, por outro
lado, a definir um modelo de cadastro incremental. Não é possível, porque isso consumiria recursos que não existem nem
neste País e nem provavelmente em nenhum, de uma forma sistemática, e de uma
só vez, fazer o cadastro completo do País.
Basta ver que estamos a gastar quase 20
milhões de euros para fazer esse cadastro
sistemático, no âmbito do SINERGIC, em
meia dúzia de concelhos. Imagine o que
seria fazer no País todo. Logo, estamos a
avançar com o cadastro incremental: sempre que é tomada uma decisão na área do
registo, ou na área geográfica ou na área
fiscal, essa informação é integrada à do território e, portanto, ao longo de vários anos
vamos tendo uma informação cadastral
maior. Concordo com o que diz: a reforma
do ordenamento do território só estará verdadeiramente completa quando o regime
do cadastro for aprovado.
A comunidade técnica identifica a disrupção na
monitorização como um dos principais fatores
para o desconhecimento dos problemas que
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afetam o litoral. O Instituto da Água assumiu, boa os técnicos e as capacidades das ARH Veio basicamente dizer que o grau de proapós o 25 de abril, essa função. Entretanto foi no INAG. O que foi feito foi algo diverso: as babilidade da ocorrência da mudança climáabsorvido pela Agência Portuguesa do Ambiente, ARH continuam com as suas competências, tica nas próximas décadas é muito signifital como outras instituições. Como estamos, o seu espaço, os seus recursos no territó- cativo. Veio dizer que, no que diz respeito
neste momento, em termos de competências e rio, apesar de estarem dentro da mesma aos cenários, Portugal e o sul da Europa em
da monitorização efetiva e global do litoral? instituição, APA. Isto sem prejuízo da mo- geral estão em situação mais grave do que
nitorização dever ser assumida como cada a generalidade da UE, tanto no que diz resExiste? É feita? Por quem?
Penso que a gestão integrada das zonas vez mais prioritária. Estamos empenhados peito à costa, como à degradação dos recosteiras é uma das principais recomenda- nisso, seja no que diz respeito à orla cos- cursos hídricos. Mais: veio confirmar que os
ções da Diretiva Quadro da Água. E foi isso teira, seja no que diz respeito aos recursos fenómenos climáticos das duas últimas déque inspirou a Lei da Água, que foi
cadas se já podem imputar a razões
aprovada no Parlamento há quase
antropogénicas, isto é, às emissões
uma década. A Lei-quadro da Água
de gases com efeitos de estufa. E esta
A APA tem um programa de monitorização
tem dois princípios fundamentais: a
era a grande dúvida no plano cientído litoral, que está a ser desenhado com
gestão integrada das zonas costeiras,
as ARH. É um dos projetos que está previsto fico: se a mudança climática era mae no fundo garantir que todos os ortéria de princípio da precaução em
em
termos
de
financiamento
europeu
relação às próximas décadas ou se
ganismos que intervêm sobre o litoral
estão ao abrigo de uma mesma esaquilo que estávamos a viver era contratégia; e a sustentabilidade do resequência já da mudança climática
curso, portanto, um regime económico-fi- hídricos em geral, até no que está relacio- motivada pelo nosso modelo de desenvolnanceiro que reconheça que o recurso água nado com a nossa relação com Espanha, vimento ou apenas por alterações meteodeve internalizar as questões ambientais. com os rios transfronteiriços. A APA tem rológicas frequentes e enquadráveis no peQuanto à gestão integrada da zona costeira, um programa de monitorização do litoral, ríodo interglaciar que vivemos. E o que veio
temos verificado que as instituições que que está a ser desenhado com as ARH. este Painel Intergovernamental dizer, reuoperam no litoral estão hoje capacitadas É um dos projetos que está previsto em nindo mais de mil cientistas, é que, de facto,
para o fazerem de forma muito mais ágil. termos de financiamento europeu. Nós te- já se pode atribuir estes fenómenos das
Na prática, as Sociedades Polis, as Admi- mos uma lógica de relacionamento de Es- últimas duas décadas, e, em especial, da
nistrações de Região Hidrográfica (ARH) e a tado central/autarquias que, no que diz res- última, à mudança climática. Repare: não é
Agência Portuguesa do Ambiente (APA) têm peito ao litoral, já não conhece hoje a ava- matéria apenas dos cientistas ou de orgavindo a trabalhar de forma muito próxima. liação negativa que há alguns anos era feita. nizações ambientais.
Pude constatar isso não só no Plano de Ação Há uma década o litoral era visto como um
do Litoral, mas também em situação de dos sinais de falta de comunicação entre o Bem sei que não. E então o que fazer?
emergência. O teste prático que foi feito no Estado central e as autarquias. Hoje, as au- O Fórum Económico Mundial, que é uma
último inverno permitiu constatar que estas tarquias trabalham de forma muito próxi- organização insuspeita, sinalizou que quainstituições já trabalham de forma muito ma com as ARH, com as Sociedades Polis, tro dos dez maiores riscos sobre as econopróxima. A crítica que foi feita ao Governo, com a APA, sendo que o que une tudo é mias nacionais e globais estão relacionados
quando integrou as ARH na APA, é uma crí- a ENGIZC. Daí voltarmos sempre ao mes- com as alterações climáticas. Portanto, hoje
tica que me parece desadequada na medida mo tema.
a mudança climática não é nem ficção cienem que as ARH continuam com os “sapatos
tífica, nem uma realidade só para os nossos
no terreno”.
E na revisão dessa Estratégia está prevista uma filhos ou netos. É uma matéria de curto
prazo, e é por isso que tenho estado a falar
rede nacional eficaz de monitorização?
E o INAG?
Está previsto nesse trabalho o reforço da tanto de adaptação às alterações climáticas.
Fui o Presidente da Comissão Parlamentar monitorização, e os sinais de mudança cli- A grande questão que devemos colocar é
de elaboração da Lei da Água. E o princípio mática tornam esse exercício de monitori- esta: para lá das políticas de desenvolvida gestão por bacia era essencial. E a ges- zação ainda mais necessário, porque é isso mento de baixo carbono que temos que
concretizar para os próximos anos, como
tão por bacia depende das ARH, que estão que vai inspirar a estratégia de adaptação.
vamos viver nos próximos dez com fenóno terreno e não em Lisboa.
O modelo do anterior Governo passava por Tem referido constantemente as alterações cli- menos climáticos que são incontornáveis?
ter o INAG e, em separado, com o mesmo máticas. A importância da consideração desse E é aí que surgem as estratégias de adapestatuto institucional, as ARH. Este Governo fenómeno é consensual, mas não corresponderá tação, de maior resiliência do território, de
optou, por razões de sinergia e orçamentais, a uma preocupação de mais longo prazo face a proteção da orla costeira, de proteção dos
nossos recursos hídricos, as políticas do lipor integrar as ARH no INAG, mas fizemos necessidades mais prementes?
esta operação de forma a não perdermos Infelizmente, a mudança climática é não só toral. Isto é, a nossa política do litoral vai ter
nem capacidade técnica nem proximidade. inexorável no que diz respeito ao futuro, de conhecer um novo normal, e um novo
Poderíamos ter feito isso colocando em Lis- como o IPCC veio trazer nova informação. normal é com alterações climáticas.
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Ainda assim, conhecendo-se a linha de costa
atual, que tem vindo a ser reduzida anualmente,
o foco neste momento deve ser nos cenários em
termos de alterações climáticas ou na defesa do
litoral?
Mas a defesa é uma consequência da avaliação que faz e que está agravada pelas
alterações climáticas. Eu diria que a defesa
da orla costeira seria sempre uma prioridade, com o que sabemos hoje ou com o
que aconteceu nos últimos anos. Mas se
nisto integrarmos cenários mais exigentes
nos próximos anos, ainda é mais relevante.
O que é importante é decidirmos, num planeamento do País a 20 ou 30 anos, se, sabendo que os fenómenos climáticos são
inexoráveis, deveremos gastar todo o dinheiro a proteger alguma costa que sabemos estar sob um risco de perda muito
significativo, ou devemos simultaneamente
tentar evitar a urbanização progressiva dessas zonas?

que vamos ter de fazer para minimizar os
danos sobre aquelas torres poderão recomendar que naquela zona, como noutras,
se possa avançar para opções de saída controlada das populações.
Muitos especialistas criticam precisamente o
facto de, apesar do conhecimento e das competências existentes, as opções políticas terem sido
no sentido de acomodar, retirar, compreender e
aceitar os fenómenos naturais, mas não de construção de uma política integrada nacional de defesa da costa.
Mas estou de acordo com isso. Quando digo
que temos de “pensar fora da caixa”, estou
precisamente a dizer que um conjunto de
intervenções que não eram habitualmente

agressivas de defesa; e promover a retirada
das populações. As crises nunca são desejadas, mas são sempre uma oportunidade
para pensarmos em respostas estruturais
que vão para lá das intempéries do inverno
e dos incêndios do verão.
Qual o papel que reconhece à Engenharia portuguesa nesta área?
A Engenharia portuguesa é reconhecida internacionalmente em várias áreas e em
vários temas que estão relacionados com
o Ministério que lidero, seja na área da energia, do ambiente ou do ordenamento do
território. Mas é também reconhecida pelo
seu trabalho na área da gestão de riscos,
na área da infraestruturação e da proteção

Mas aceitando essa dinâmica de erosão?
Há zonas em que dificilmente poderemos
travar, de forma definitiva, a erosão costeira.
E não poderá ser controlada?
O controlo, a mitigação, a adaptação, sem
dúvida, mas temos de ter também a humildade de assumir que não é possível artificializar toda a costa. O que estou a dizer
tem alguma controvérsia, mas o tema da
restrição financeira é relevante. O que temos
pela frente nas próximas duas décadas, no
que respeita à nossa orla costeira, é tão
significativo que não nos podemos dar ao
luxo de gastar, por rotina, em tipologias que,
por rotina, vamos definindo como as certas.
Em algumas das matérias, o volume financeiro necessário será tão significativo que
poderemos ter que testar algumas opções
novas, e os engenheiros e os especialistas
têm vindo a sugerir isso em alguns pontos.
Por outro lado, teremos que assumir que,
em algumas das áreas, apesar do esforço
que teremos que fazer na proteção da costa,
poderemos ter que promover a saída controlada de algumas infraestruturas, porque
estaremos a colocar as pessoas e os bens
sob uma ameaça muito significativa. E é
essa a avaliação de riscos que tem de ser
feita. Veja-se as três torres de Ofir. Neste
momento, se olharmos para aquela costa,
verificamos que o esforço e o investimento

admitidas, como essas de uma defesa mais
agressiva, mais intrusiva, com mais impactos, terá de ser admitido. Mas, por outro
lado, também teremos de admitir que em
alguns pontos do território, algo que ainda
não foi feito possa ter que ser. A opção que
tem sido tomada por vários Governos, vários especialistas, vários planos, é de proteção de pessoas e bens e de proteção da
costa, de forma a permitir que as pessoas
possam continuar a viver naquele local e
se não perca território para o mar. Ora, o
agravamento dos fenómenos climáticos e
as alterações da dinâmica costeira têm vindo
a colocar na ordem do dia duas outras possibilidades, que são sempre não prioritárias
e nem centrais, mas que devem agora começar a ser consideradas: em algumas
áreas, avançar para intervenções mais

do litoral. Tenho tido a possibilidade de constatar a liderança de vários engenheiros portugueses, universidades portuguesas, equipas portuguesas de Engenharia em processos relevantes no estrangeiro no âmbito da
orla costeira.
O Governo está definitivamente apostado em
lançar um programa nacional para o litoral? Assume esse compromisso?
Assumo e não foi com as intempéries do
último inverno que acordámos para esta
realidade. O Orçamento de Estado de 2014,
apresentado em setembro e aprovado em
novembro, muito antes das intempéries, já
tinha assumido um enorme reforço das verbas para o litoral, precisamente porque sabíamos que o litoral deveria ser assumido
como opção estrutural. ING
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“Não tem, de facto, existido
uma monitorização adequada do litoral.
É uma falha muito grave do País”

V

eloso Gomes, Engenheiro Civil e Catedrático da FEUP, fala à “INGENIUM” sobre os problemas que afetam o litoral português. Se não
fossem as intervenções de Engenharia, “muitas das frentes urbanas ribeirinhas de norte a sul do País, pura e simplesmente, já não
existiam há muito tempo. Mas a Engenharia tem limites”, alerta o especialista. Reconhecido pelos seus pares enquanto perito na
área da Engenharia Costeira, Veloso Gomes refere, no entanto, que os principais problemas das zonas costeiras não residem apenas nas
lacunas de monitorização. As intervenções de defesa, a mitigação e a adaptação a fenómenos extremos e a alterações globais são
ambientalmente e tecnicamente complexas e exigem avultados investimentos. Erros cometidos a nível de ordenamento do território e o
facto de não terem sido assumidos e mitigados os impactos negativos associáveis a infraestruturas portuárias e energéticas, bem como
questões institucionais, constituem um desafio permanente na investigação e gestão destas zonas que, muito atrativas, são naturalmente
energéticas e dinâmicas.
POR Nuno Miguel Tomás

Por que se fala tanto, de forma negativa, da proteção do litoral português? A opinião pública tem
uma visão errada e/ou exagerada do que se
passa? Por que só abordamos as questões do
litoral quando ocorrem tempestades?
As questões do litoral e das zonas costeiras
estão sempre em cima da mesa porque são
zonas muito apetecíveis para o estabelecimento de atividades económicas, do ponto
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de vista de residência, turismo, transportes
marítimos, pesca, aquacultura, desportos
de todo o tipo. São, portanto, zonas que merecem a atenção da população e da Comunicação Social. O que se passa, em termos
de focalização, tem a ver com questões de
dinâmica. Não percebemos que as zonas
costeiras, pela sua natureza, são zonas dinâmicas: temos arribas instáveis, temos

praias e dunas com características que variam ao longo das estações e dos anos. Tudo
isso faz parte de uma dinâmica natural que
sempre existiu e existirá. Nós tentamos viver,
não com essa dinâmica, mas com geografias fixas, ou seja, queremos uma praia sempre geometricamente igual ao longo dos
anos, queremos ter sempre areal, os mesmos acessos, apoios de praia localizados no
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mesmo local para rentabilizar um investimento, marginais e edificações muito próximas do mar e que não sejam afetadas
pelas ondas. Tudo isso, muitas vezes, entra
em conflito com essa dinâmica. Mas uma
coisa é certa, e aí sim reside a grande preo
cupação: ao longo dos últimos decénios, as
praias em Portugal têm perdido areal.
Há a visão idílica e depois só há a visão catastrófica dos espaços. Faz lembrar os incêndios de
verão… Onde fica a prevenção?
Temos paisagens espetaculares em Portugal nas zonas costeiras, mesmo naquelas
onde há erosões e arribas instáveis. Essas
paisagens são alteradas e variam em função das dinâmicas e das ações das ondas,
das marés, das correntes e dos ventos, que
estão constantemente a moldar a paisagem
a diferentes escalas de tempo. Temos essa
tal visão pessimista porque, a uma escala
humana de 30/40 anos, quem tem memória começa a verificar, mesmo sem ter acesso
a monitorizações, que as praias de que se
lembrava, e que tinham um vasto areal,
agora têm apenas umas dezenas de metros.
Isso é um facto e é preocupante. Os alertas
nesse sentido começaram há pelo menos
30 anos. Só há 15 ou 20 anos é que se começou a verificar, pelo menos em termos
de controlo de expansão urbana, que havia
que modificar o paradigma, isto é, que não
se podia construir em cima de dunas e praias
como se fez no passado, ou em zonas vulneráveis. Mas apesar de ter havido essa inversão de situação, ou pelo menos alguma
contenção em termos de ordenamento, a
questão crítica que se mantém é que temos,
por um lado, ocupações urbanas em zonas
de risco e zonas vulneráveis que vão perdurar – são zonas urbanas consolidadas – e,
por outro lado, também ocupámos, embora
de outra forma, zonas costeiras que no passado não estavam ocupadas.

Não será igual em todo o lado, evidentemente,
mas em traços gerais, do ponto de vista técnico,
quais são as necessidades que identifica?
Primeiro, temos de atualizar o diagnóstico
da situação, fazer projeções com base em
cenários – nesse diagnóstico devemos ter
presente o histórico longínquo e mais recente – e temos de estudar e propor alternativas de adaptação e de mitigação. As situações têm de ser analisadas de forma
global, mas as intervenções têm de ser consideradas numa perspetiva regional e local.
Uma intervenção de defesa que funcione
bem numa determinada zona em risco pode
funcionar mal noutro contexto, ou pelo menos
ter custos mais elevados. Não há uma intervenção única. Existe a possibilidade de
combinar diversos tipos de intervenções.
Qual a origem dos problemas? O que conduziu a
esta situação?
No passado descurámos completamente
as questões de ordenamento. Construímos
em zonas dinâmicas e de risco, expusemos
novas edificações a riscos que já seriam
expectáveis. Por outro lado, a nível portuário – e os portos são vitais em termos económicos para o País –, tivemos sempre uma
visão não integrada das infraestruturas.
Foram aumentados e construídos quebramares, e aprofundados canais de navegação, sempre na perspetiva da melhoria das
condições de segurança e de operacionalidade dos portos, mas ignorando, esquecendo ou fechando os olhos àquilo que seriam as consequências dessas infraestruturas a sotamar, neste caso, da costa oeste
a sul, no Algarve para nascente. Temos estado sempre a alertar para estas consequências e ainda recentemente reforçámos
essa preocupação. Essa é uma das principais causas, pois as situações mais críticas
estão quase sempre a sul dos portos que
têm grandes quebramares e grandes canais
de navegação. Mas é evidente que essa não
é a única causa da erosão generalizada.
Existiram intervenções recentes em portos
em que se dizia que os impactos a sotamar
seriam apenas durante um, dois ou três
anos e depois seria retomado um equilíbrio
dinâmico natural.
Se isso não tinha acontecido em relação a intervenções feitas há 15 ou 20 anos, por que é que
agora, numa intervenção ainda mais impactante,

deixaria de ter impactos negativos ao fim de dois
ou três anos?
Alertei sistematicamente para essas situações e isso foi sistematicamente ignorado.
Por outro lado, outra questão, que também
não é recente – e tudo isto resulta de balanços sedimentares –, é a das barragens.
Na maior parte das situações, as barragens
executadas, e as albufeiras que foram criadas, introduziram mais-valias muito importantes a nível económico, a nível de usufruto
das populações, já não falando nas questões
vitais como o abastecimento de água e rega.
Temos grande parte da população das zonas
urbanas de Lisboa e Porto abastecida a partir de albufeiras.
Mas houve também impactos negativos.
Um desses impactos foi exatamente na redução do transporte de sedimentos para as
zonas costeiras. O que, aliado, numa escala
a 100 ou 200 anos, à subida do nível médio
das águas do mar – mesmo que fossem 15
ou 20 centímetros em 100 anos – não favorece que as areias que chegam aos estuários sejam, por sua vez, introduzidas
naturalmente na zona costeira. Estas questões estão identificadas. Há balanços há vários anos, que podemos estar sempre a
atualizar. Há também outras causas, nomea
damente as extrações de areias nos rios
que durante anos foram feitas de forma intensa, e pretensamente controlada, e até
com estudos que diziam que não havia impactos nas zonas costeiras, particularmente
no Douro. De facto, houve impactos negativos e ainda há dificuldade em quantificar
essas extrações – os valores reais são muito,
mas muito, superiores aos valores oficiais.
Hoje em dia a situação está controlada, mas
este descontrolo, que durou duas ou mais
décadas, trouxe consequências que vamos
continuar a sentir. Por fim, há dinâmicas
naturais que esquecemos.
Aparentemente a comunidade técnica nacional,
a Sociedade Civil e os decisores políticos estão
alertados e conscientes das situações que refere.
O Estado está efetivamente interessado em resolver este problema?
Estes alertas e diagnósticos estão expressos
em relatórios e em comunicações nacionais
e internacionais. Se constassem só em artigos científicos internacionais podia-se dizer
que a comunidade política nacional não tinha
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acesso. Mas não é o caso. Estão, em bom
português, divulgados há muitos anos, e não
se trata de um problema novo. Precisamos
de estratégias e foi uma luta, durante muitos
anos, para termos uma estratégia nacional
para as zonas costeiras. Neste momento não
sei se a Estratégia Nacional para a Gestão
Integrada da Zona Costeira, que resultou de
uma recomendação a nível da União Europeia – não há uma diretiva, mas sim uma
recomendação –, está a ser assumida. Uma
estratégia, pela sua natureza, tem de ser
periodicamente avaliada, criticada e atualizada. Mas temos de ter uma estratégia e
implementá-la! E esta não pode ser para um
mandato. É evidente que passamos por um
período crítico em termos de restrições financeiras e até de algumas mudanças estruturais a nível político. Sei de casos de intervenções de emergência que foram previstas antes do inverno de 2011 e que só
agora estão a ser feitas. Isso significa que
situações que já estavam fragilizadas, com
o inverno de 2013/14, extremamente rigoroso, ficaram muito mais fragilizadas.
As intervenções têm sido suficientemente estudadas? Há um mapeamento dos riscos na zona
costeira?
A nível nacional, conhecemos e sabemos
onde estão os problemas. Podem sempre
ocorrer situações novas, mas estes problemas já são, eu diria, na maior parte dos
casos, históricos. Temos situações em que
os problemas começaram a ser mais recorrentes nos últimos dez anos, mas estão
identificados. Esta é a primeira questão: as
zonas onde podem ocorrer os problemas
de erosão e galgamento estão identificadas
e estudadas, mas os estudos e a investigação devem estar em contínuo processo de
aprofundamento. Mesmo neste inverno, não
houve um único local do País onde tenham
ocorrido fenómenos, com divulgação na
Comunicação Social, que, olhando para o
mapa de riscos, não estivessem já identificados.
Tem havido monitorização?
Com algumas exceções, não tem, de facto,
existido uma monitorização adequada do
litoral. É uma falha muito grave do País.
Tenho vindo a alertar, há já mais de 20 anos,
para o facto de os levantamentos topohidrográficos ao longo da costa estarem desa
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tualizados. Há casos críticos que já são históricos, como Espinho, em que os problemas
de erosão começaram há 200 anos, em que
a atual linha de costa foi fixada artificialmente há cerca de 100 anos e, embora as
últimas estruturas construídas sejam dos
anos oitenta e já tenham sido reabilitadas,
os levantamentos topohidrográficos têm 30
anos. Quando tentamos fazer avaliações dos
processos e balanços de massas sedimentares, ou quando tentamos aplicar modelos
numéricos, muitas vezes estamos a traba-

mas é preciso ter memória institucional.
Os acontecimentos estão registados, os
dossiês existem, mas é preciso que os quadros técnicos tenham estabilidade. É preciso
renovar quadros e é preciso que existam
técnicos com experiência e que tenham
acompanhado estas questões. Nas instituições vejo alguns jovens técnicos, mas numa
situação de precariedade e instabilidade tão
grande que acabam por não contribuir para
essa memória institucional! Por outro lado,
há uma geração de quadros com muita ex-

lhar com dados topohidrográficos completamente desatualizados. As poucas situações que estavam a ser monitorizadas de
forma sistemática – por exemplo, a Costa
de Caparica – foram interrompidas há cinco
anos por razões, julgo eu, financeiras. Em
termos de monitorização há, de facto, uma
grande carência. No entanto, os principais
problemas não residem nas lacunas de monitorização. As intervenções de defesa, mitigação e adaptação a fenómenos extremos
e a alterações globais são ambientalmente
e tecnicamente complexas e exigem avultados investimentos.

periência na área que está a desaparecer
completamente. Noto que nestas instituições faltam engenheiros e outros quadros
que sejam capazes de avaliar e implementar intervenções no terreno e acompanhá-las tecnicamente.

Volto a perguntar: o Estado está realmente interessado em resolver o problema?
Existe uma Estratégia Nacional, existem
Planos de Ordenamento da Orla Costeira
(POOC) em vigor e intervenções Polis. É evidente que nas últimas duas décadas tem
havido bastante instabilidade a nível dos
Ministérios do Ambiente, com alterações
sucessivas de Ministros e de políticas. Mas
também preocupante é a carência de quadros técnicos. Para lidar com estes proble-

Depreendo das suas palavras que a defesa da
costa cria divergências entre a comunidade técnica e a comunidade política. Qual tem sido o
papel das instituições com jurisdição sobre o litoral? Que modelo de gestão preconiza para estes
espaços?
Num passado recente, diria até aos anos
oitenta, a gestão da zona costeira estava
entregue à Direção-geral de Portos, e a sua
principal competência tinha a ver com os
portos ao longo da costa portuguesa. Estudos e planos muito interessantes que foram
realizados nessa altura, do ponto de vista do
diagnóstico dos problemas de erosão, ainda
hoje são relevantes, mas quanto às propostas de intervenção ignoravam-se completamente as questões de ordenamento do território e as soluções passavam por construir
esporões de norte a sul do País.

// Entrevista / Fernando Veloso Gomes
Podemos dizer que esse modelo foi ultrapassado?
Sim, quando, nos anos oitenta, as competências passaram para os Ministérios do
Ambiente. Mas também houve uma evolução muito positiva por parte das autarquias.
De facto, as autarquias tinham Planos Municipais que licenciavam numa ótica estritamente urbanística e imobiliária, sem considerar as situações de vulnerabilidade e
risco – tudo o que era construído com vista
para o mar tinha um grande valor imobiliário – e cometeram-se muitos erros. As
autarquias tomaram consciência disso e
hoje temos uma nova geração de autarcas
que percebe que as coisas mudaram. Mudaram porque o mar avançou sobre a terra
e o homem avançou sobre o mar e ocorreram conflitos. Por outro lado, percebeu-se
que a responsabilidade é de todos: não podemos construir em qualquer sítio à espera

múltiplos conflitos. Os diversos atores, as
instituições nacionais e locais e a população
devem ser envolvidos em todo o processo
decisório, mas deverá existir uma autoridade nacional. A fragmentação de competências, a insuficiência de meios humanos
e de recursos financeiros e o espartilho asfixiante jurídico-administrativo não podem
continuar a ser o bloqueio para a implementação de uma estratégia nacional.

que depois surja uma entidade que vem
“resolver” os problemas. Uma das teses que
defendo é que não vamos “resolver definitivamente” nenhum problema. Estamos a
mitigar problemas, a transferi-los para zonas
vizinhas, ou estamos a adiar no tempo as
consequências, mas não os vamos resolver
definitivamente.

embora tenha havido uma evolução muito
grande nesse sentido. Há soluções que funcionam bem e com baixos impactos ambientais em zonas costeiras com menores
níveis energéticos e que noutros locais não
vão funcionar. Muitas soluções soft que gostaríamos de aplicar não funcionam ou não
são suficientes em Portugal, pelo menos
em zonas muito expostas. Para as intervenções há limites paisagísticos, económicos e de perceção social.

E esse é o caminho?
Esse é o caminho! Vamos ter de viver com
estas situações! O modelo de gestão deverá
ter presente a existência de valores naturais
únicos, dinâmicas muito energéticas, atividades económicas importantíssimas para
o País, aglomerados edificados em risco,

Qual pode/deve ser o contributo da Engenharia?
A Engenharia tem desenvolvido um papel
muito importante. Se não fossem as intervenções de Engenharia, muitas das frentes
urbanas ribeirinhas de norte a sul do País,
pura e simplesmente, já não existiam há
muito tempo. Mas a Engenharia tem limites, do ponto de vista técnico e dos próprios
conhecimentos científicos em que se baseia,

Compreender e prever as dinâmicas costeiras…
Espinho: diagnóstico? Soluções?
Espinho é o caso, do ponto de vista histórico, mais antigo em Portugal, um dos mais

documentados e também dos mais estáveis
nos últimos anos. Os problemas de erosão
e galgamento com destruição de edificações
começaram há 200 anos. O limite da frente
urbana fixada com obras aderentes corresponde aproximadamente à linha de há 100
anos, embora a norte o mar já tenha estado
mais sobre terra do que está atualmente.
As últimas intervenções de Engenharia, em
termos de conceção, são dos anos oitenta,
embora os esporões já tenham sido reabilitados por duas vezes e dentro de alguns
anos terão de o ser novamente. Aproximadamente de dez em dez anos temos de proceder a uma intervenção de reabilitação, e
de dois em dois deveríamos fazer uma pequena manutenção. Estas intervenções de
reabilitação e manutenção são necessárias
em todas as estruturas de defesa. Espinho
foi um caso de sucesso, porque é um dos
exemplos em que a Engenharia, depois de
alguns insucessos, conseguiu defender a
frente urbana. Temos uma experiência, em
Portugal, de pelo menos 100 anos! Este inverno, no que se refere à frente urbana, foi
um caso de sucesso. Aconteceram alguns
galgamentos, mas nada de significativo. Há
propostas para a zona de Espinho que têm
sido estudadas ao longo dos anos: poderemos fazer quebramares destacados e alimentações artificias com areias, mas os
custos são muito elevados e, face a outras
prioridades, essas intervenções poderão
não ser concretizadas a curto prazo. Já a
sul de Espinho, por exemplo, em Silvalde,
esteve prevista a retirada planeada daquela
comunidade, que tem uma génese ilegal,
um aeródromo e uma ETAR multimunicipal.
Esta iria ser atingida no passado inverno
pelas ondas e já o tinha sido há 20 anos –
na altura defendeu-se essa ETAR com uma
duna artificial que aguentou, para minha
surpresa, 20 anos! Retirar ou não retirar são
opções com diferentes implicações em termos de intervenção de defesa.
Aveiro…
A questão de Aveiro já tem muito a ver com
o porto. A “fixação” da barra teve a ver com
questões portuárias, mas também com
questões de acesso ao mar das comunidades que viviam e vivem no sistema lagunar
de Aveiro. A tentativa de abrir a barra e fixá-la tem mais de 200 anos. Portanto, a Engenharia está presente há mais de 200 anos!
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E sempre que se diz que o problema está
“definitivamente resolvido”, passados alguns
anos, afinal, ou porque o mar colocou areias
no canal ou porque o porto precisa de ser
expandido, ou porque é preciso aumentar
as condições de navegabilidade e acesso às
embarcações, aumentam-se os quebramares e aprofundam-se canais, como ocorreu
recentemente. As consequências na instabilidade a sul da barra são mais visíveis e
têm mais impacto nos últimos 40 ou 50
anos. E desde há mais de 30 que andamos
a dizer que os problemas a sul de Aveiro
estão a agravar-se e vão continuar a agravar-se. Tivemos já situações em que, se
não fosse a Engenharia, o sistema lagunar
de Aveiro, tal como o conhecemos, não existia. O mar já galgou a restinga a sul de Aveiro
e não sei se essa situação não será irreversível no horizonte de algumas dezenas de
anos. O problema é que isto tem de ser preparado, porque se acontecerem roturas,
possivelmente o atual ecossistema vai sofrer grandes alterações e muitas edificações
ficarão em risco ou serão afetadas.
O sul de Aveiro tem sido apontado como um caso
menos positivo de intervenção técnica…
Foi um erro não se terem assumido e mitigado os impactos negativos a sul de Aveiro.
Nem todos os investigadores e técnicos tiveram coragem para denunciar a situação.
Fi-lo muitas vezes, e ao longo de muitos
anos, em relação à costa a sul de Aveiro e
a sul da Figueira da Foz e continuarei a fazê-lo. E isso saiu-me caro. Em tempos passados surgiram dúvidas no que se refere à
própria quantificação das dragagens. Os
volumes de extração de areias deviam ser
um dado e não uma incógnita. Já temos
muitas outras incógnitas relacionadas com
o complexo meio natural. Essas areias dragadas deviam ter sido colocadas nas praias
e não foram. Estão a ser agora colocadas
nas zonas submersas, mas é tarde demais
e pouco eficaz. A colocação nas zonas submersas é uma boa opção quando as praias
estão saturadas e não quando estão muito
fragilizadas.
E em relação à Caparica?
A Costa de Caparica já é outra situação…
Não existem quebramares – o porto de Lisboa é um grande porto natural com condições excecionais, que não requer quebra66 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

mares na barra do Tejo –, mas ocorreram
situações que também foram mal avaliadas
e que provocaram, ou ajudaram a provocar,
instabilidade na zona, nomeadamente dragagens que foram feitas na golada. Estamos
a falar de dragagens feitas com base numa
perceção de que haveria ali excesso de areias
e essas areias eram utilizadas para aterros
das zonas ribeirinhas. Poderão ter ocorrido
alterações a nível da bacia hidrográfica do
Tejo. Se ocorreram em todas as outras bacias e noutros países por que não terão
ocorrido no Tejo? O que temos também de
fazer na Costa de Caparica, e que nos esquecemos, é comparar, por exemplo, em
termos de ocupação urbana, uma fotografia aérea de 1937 com uma atual. Em 1937
via-se ali uma planície costeira de baixa altitude com uma pequena aldeia piscatória,
mas já com um extenso dique de defesa
construído pelo Exército – ao que dizem, a
pedido direto de Salazar – porque já ali tinham ocorrido galgamentos. A comunidade
estava afastada da linha de água, havia
praias com areais extensos, dunas robustas
em São João e, no entanto, já havia problemas de inundação. Se considerarmos que,
entretanto, o mar avançou, desapareceram
areias, desapareceu a proteção natural que
era dada pela golada e em vez de uma pequena comunidade temos a cidade da Costa
de Caparica, a norte a povoação da Cova do
Vapor e dois parques de campismo…
É um caso onde é necessário retirar?
Em 14 anos, em todos os trabalhos que fiz
e faço, digo que é preciso retirar, pelo menos,
a primeira faixa, ou pelo menos a faixa dos
50 metros de um dos dois parques de campismo. Nem isso foi concretizado!
Segundo sei, a própria Câmara de Almada já
ponderou essa possibilidade…
Pois, mas essa questão estará em tribunal.
E se os tribunais decidirem que essa faixa
não é para retirar, teremos de discutir, também com os juízes, soluções para o futuro.
A estrutura de defesa aderente não é para
defender especificamente os parques de
campismo. Eu próprio não faria um projeto
de uma estrutura aderente para defender
dois parques de campismo. Aquele paredão
que existe ao longo da frente urbana – que
muitos reclamam que seja prolongado até
à Cova do Vapor – tem a ver com a defesa

de toda a planície costeira, de toda a cidade.
Não esqueçamos que o mar já esteve na
arriba fóssil. E vai lá chegar outra vez. Ninguém sabe dizer quando, mas vai lá chegar
mais rapidamente do que o tempo que demorou a recuar. Há soluções de Engenharia
para as próximas dezenas de anos, mas
não podemos ignorar que há uma dinâmica.
Dez, 20, 50 anos passam muito depressa!
Há ali um conflito flagrante entre a parte da ocupação urbana – intensamente procurada pela
população – e a parte do mar, com perda evidente de sedimentos.
Daí que uma das medidas que tem sido
adotada é a colocação de sedimentos na
praia. O projeto desenvolvido em 2000/01
previa uma intervenção de alimentação artificial de areias, porque tinha desaparecido
muita areia e sem areia as próprias estruturas de defesa não funcionam. Os esporões
não funcionam se não houver trânsito de
areias, as fundações dos paredões começam a ser infraescavadas porque não estão
assentes em rocha e entram em processo
de instabilidade. Portanto, colocar areia nas
praias, ao contrário do que alguns dizem,
não foi deitar dinheiro nem areia fora, mas
foi tentar repor minimamente aquilo que já
devia ter sido feito e que já é implementado
a uma escala nacional em vários países,
nomeadamente nos Países Baixos e na Dinamarca. Nesses países, milhões de metros
cúbicos de areia são colocados todos os
anos e, pelos vistos, todos os anos são parcialmente levados pelo mar. É claro que isso
tem custos, mas também tem benefícios e
estes devem ser mais importantes. Há ainda
outras questões de perceção social a ter em
conta: aceitaríamos que, dentro de 20 anos,
toda a planície da Costa de Caparica ficasse
inundada pelas águas? Alguns dizem que
sim, que ficaria mais “barato”…
A Caparica tem solução enquanto “caso isolado” ou exige uma intervenção técnica na golada
do Tejo?
Ajudaria a médio/longo prazo. Há um mito
que temos de desfazer. O fecho da golada
foi previsto em termos portuários. O projeto
que chegou a ser desenvolvido tinha a ver
com um novo terminal do porto de Lisboa
na zona entre a Trafaria e a Cova do Vapor.
Se, nessa hipótese, a golada fosse fechada,
a médio/longo prazo isso iria beneficiar a

// Entrevista / Fernando Veloso Gomes
Não considera que tinham uma visão meramente
restritiva, não valorizando o litoral em todas as
suas vertentes?
Em alguns casos houve uma excessiva atenção para os planos de praia, que foram quase
detalhados de uma forma muito rígida. Mas
algumas praias alteraram-se e aquilo que
ficou assente no papel passou a estar completamente desatualizado. Isso obrigou a
reajustes. A visão muito restritiva poderá
estar associada à necessidade de conter a
edificabilidade em zonas de risco e proteger
valores ambientais. Mas a valorização das
zonas costeiras a que se assistiu nos últimos
anos, e que merece a adesão das populações, está consagrada nos POOC. Aprendeu-se muito com os POOC, mas eles precisam
de ser revistos, tal como previsto na legislação. Julgo que isso não foi feito devido a alguma instabilidade institucional e a dificuldades financeiras. O único POOC que estava
em revisão era o de Ovar – Marinha Grande,
mas mesmo esse não está concluído. Já se
ultrapassaram todos os prazos previstos.

Caparica porque parte da areia que continua
a mover-se dali seria ali retida. Funcionaria
como o prolongamento do esporão já existente na Cova do Vapor – o maior do País,
com cerca de 400 metros. Contudo, um esporão só funciona se houver transporte de
areias. Portanto, teria que existir um grande
transporte de areias de sul para norte para
haver acumulação. Esse efeito seria favorável, a médio/longo prazo. A questão é que
ocorrem movimentos transversais muito
importantes e as estruturas de defesa aderentes e o campo de esporões existentes
não seriam dispensáveis.

rões de casas, mas a seguir teremos novamente zonas de baixa altitude onde o mar
vai chegar mais cedo ou mais tarde. É o
caso de São Bartolomeu do Mar – o único
que está a ser concretizado com demolições
– onde ficará integrada uma plataforma que
tem duas valências: defesa e simbolismo
religioso. É uma estrutura de defesa porque,
se o mar passar essa plataforma, a seguir
tem uma planície e do outro lado da estrada
nacional tem a povoação de São Bartolomeu do Mar. Estamos também a adiar ou
a mitigar um problema, não estamos a resolvê-lo definitivamente.

Relocalização de pessoas: opção, obrigação, puro
mito?
Em casos selecionados, de forma planeada,
com o envolvimento das autarquias e das
próprias pessoas, é uma necessidade. Em
alguns casos estão a ser equacionadas relocalizações há 20 anos. É, ao contrário do
que se pensa, uma opção muito difícil: primeiro, porque tem custos que podem ser
comparativamente elevados; segundo, porque na maioria dos casos não tem o apoio
das populações; terceiro, porque também
não resolve “definitivamente” os problemas,
isto é, podem retirar-se dois, três quartei-

Os POOC foram instituídos há 20 anos, altura em
que a jurisdição das zonas costeiras passou da
Direção-geral de Portos para o Ministério do Ambiente, mas não foram devidamente atualizados.
Podemos dizer que foram abandonados?
Não foram e espero que nunca sejam abandonados porque têm uma visão a nível de
unidade fisiográfica. São um instrumento
importantíssimo tal como os Planos Municipais de Ordenamento, devendo ser compatibilizados entre si. Quando fazemos um
plano temos de reavaliá-lo e atualizá-lo.
Atualmente existe um atraso de alguns anos
na necessária revisão dos POOC.

O Plano de Ação de Proteção e Valorização do Litoral 2012-2015 “resulta de um intenso processo
de análise do Plano de Ação para o Litoral 2007-2013, baseado em critérios técnico-científicos e
ambientais”. Será que alguém se deu conta de tal
intenso processo de análise que terá decorrido,
presumivelmente, entre 2007 e 2012?
Havia um plano até 2012/13, depois esse
plano foi revisto e foi-lhe dada uma roupagem em torno das alterações climáticas. Em
termos de intervenções operacionais, o que
estava previsto era o que já tinha sido anteriormente considerado. Julgo que por dificuldades financeiras e de alguma instabilidade institucional houve muitos atrasos na
implementação. Sabemos que existem diversas intervenções de Engenharia, alternativas ou complementares, mas que têm de
ser ligadas a questões de ordenamento, de
participação pública, de perceção social, de
disponibilidades financeiras e de enquadramento jurídico e administrativo. Diria até que
a própria solução “de não fazer nada” é também uma possível solução de Engenharia,
porque exige fundamentação e responsabilidade! E não fazer nada também tem custos
políticos e técnicos, porque pode ter implicações muito graves. Se não se fizer nada e
se ocorrerem mortes ou destruições, alguém
poderá ser responsabilizado por isso. ING
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1. INTRODUÇÃO

A implementação da navegabilidade do Douro mostrou a necessidade de melhorar as condições existentes na barra do Douro. O então
Instituto de Navegabilidade do Douro, posteriormente integrado no
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM), promoveu a elaboração de um projeto para proteger aquela barra e, posteriormente, a sua construção. Esta obra veio em 2009 a ser distinguida com o Prémio Secil de Engenharia Civil, o que muito honra a
equipa de projeto, o construtor e o dono de obra.
No desenvolvimento das especificações impostas pelo IPTM, a solução técnica adotada apresenta uma interessante componente de
criatividade, quer nos aspetos conceptuais do funcionamento hidrodinâmico e sedimentar das estruturas de proteção e fixação da
embocadura projetadas, quer nos aspetos de utilização lúdica e
integração urbana. As metas previamente fixadas pelo IPTM e que
consistiam na melhoria das condições de navegabilidade e de estabilização sedimentar do estuário e da embocadura, minimizando
os impactes durante e após a construção, foram atingidas com um
quebra-mar vertical a norte, galgável, fundado na rocha; e um que68 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

bra-mar de taludes a sul, destacado da costa e galgável, ligado a
terra por uma obra mergulhante retentora das areias do Cabedelo.
Os objetivos definidos para os novos molhes do Douro, designados
na altura como “Obras Necessárias à Melhoria das Acessibilidades
e das Condições de Segurança da Barra do Douro” visavam os seguintes pontos principais:
›	Estabilizar as margens do estuário do Douro, sobretudo no Cabedelo e Foz;
›	Melhorar as condições de navegabilidade e segurança para embarcações adequadas à navegação fluvial no Douro;
›	Preservar valores ambientais, nomeadamente paisagísticos e
estéticos;
›	Não dificultar a vazão dos grandes caudais de cheia do Douro;
›	Facilitar a transposição para sul das areias do transporte sedimentar costeiro, pretendendo-se uma melhoria do passe da barra
por um lado, e a auto manutenção do canal de acesso.
No presente trabalho apresentar-se-ão alguns aspetos básicos da
conceção e uma primeira análise do comportamento do molhe
norte do Douro.
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2. CONCEÇÃO DA OBRA
2.1. Condições Iniciais

A embocadura tinha uma margem direita fixa e regularizada e uma
margem esquerda móvel, constituída pela extremidade do Cabedelo. A secção e a largura aumentavam durante os períodos de
caudais fluviais elevados à custa da erosão da extremidade do Cabedelo; nos períodos de caudais baixos, a extremidade do Cabedelo
prolongava-se para norte pela deposição de sedimentos.
A comparação de levantamentos históricos mostrava, no entanto,
que existia uma tendência global no sentido do progressivo recuo
do Cabedelo, a qual se acentuou nas últimas décadas.
Apesar do talvegue fóssil na foz do rio se desenvolver na zona de
enraizamento do Cabedelo, a profundidades da ordem de (-50 m)
ZH, a implantação da embocadura tem-se mantido estável e encostada à margem norte.
De acordo com os resultados das campanhas realizadas para reconhecimento da natureza e da configuração dos fundos no enfiamento
do molhe de Felgueiras, os afloramentos rochosos visíveis junto a
este molhe mantinham-se livres de cobertura sedimentar relevante
até cerca da cota (-5 m)ZH. Mais para o largo, ocorria uma camada
de areia mais ou menos uniforme, cobrindo o substrato rochoso,
cuja espessura máxima foi encontrada cerca da batimétrica (-7 m)
ZH, tendo aqui 2,2 m, diminuindo depois para, a partir da batimétrica (-8 m)ZH, se manter com 1 m.
O regime de agitação no local apresenta uma forte concentração
dos rumos próximos do W, com mais de 90% das ondas com direções contidas num setor de 30º em torno deste rumo. Aproximadamente 75% das ondas são inferiores a 2 m, sendo a frequência
de alturas superiores a 4 m apenas de 2,5%.
A regularização das velocidades, resultante da atenuação das cheias
decorrente da construção de barragens na bacia do Douro, teve importantes efeitos sobre a capacidade de transporte, que diminuiu
acentuadamente. Os débitos aluvionares do Douro começaram a
diminuir na década de trinta, em resultado do rápido aumento do
número de barragens. As obras exteriores do porto de Leixões provocaram também uma redução muito significativa do transporte
sólido litoral vindo de norte. Apesar da circulação das areias entre
o Cabedelo, a embocadura e o banco exterior ser, em grande parte,
em circuito fechado, envolvendo volumes de areia estimados em
1,5x106m3/ano, as perdas que se verificam para o transporte litoral
para sul, têm provocado a diminuição progressiva do banco exterior.
2.2. Conceção da Obra

A solução concebida para os novos molhes do Douro consistiu nas
seguintes intervenções (Figura 1):
›	Construção de um molhe norte em estrutura vertical, enraizado
entre os atuais molhes de Felgueiras e do Touro;
›	Construção de um quebra-mar destacado, ao largo da parte norte
do Cabedelo;
›	Construção de uma obra transversal de reforço desta estrutura
arenosa;
›	Execução de dragagens e alimentação artificial para definição do
canal de navegação e estabelecimento de uma configuração estável do Cabedelo.

Figura 1 – Conceção geral dos molhes do Douro
(adaptado de Silveira Ramos et al., 2001)

O molhe norte tem 350 m de comprimento e uma orientação ligeiramente mais rodada para sul do que o molhe de Felgueiras. Esta
estrutura é constituída por elementos prefabricados de betão armado (caixotões e aduelas), encabeçados por uma superestrutura
que proporciona um coroamento a uma cota relativamente baixa,
(+7 m ZH), e que incorpora equipamentos destinados a uma utilização lúdica. Esta estrutura permite ainda localizar, eventualmente,
na cabeça do molhe uma mini-central para aproveitamento da
energia das ondas.
O molhe norte e o quebra-mar destacado definem a posição da
entrada do canal de navegação, protegendo-o da ação direta da
agitação com rumos cruzados com o seu eixo. A bacia criada pela
orientação do quebra-mar destacado possibilita a dissipação da
energia das ondas que penetram na embocadura alinhadas com o
canal, melhorando as condições de abrigo.
As condições de segurança das margens são obtidas pela ação direta de uma obra de abrigo (o quebra-mar), e pela recuperação da
função desempenhada pelo Cabedelo antes da redução da alimentação aluvionar. O reposicionamento do Cabedelo é obtido pelo
efeito de tômbolo produzido pelo quebra-mar destacado na sua
“sombra”, e pela deposição no local das areias dragadas do estuá
rio para estabelecimento do canal.
Os caixotões e as aduelas que constituem a infraestrutura do molhe
norte foram fundados diretamente sobre o substrato rochoso depois de regularizado ao longo do perímetro destes elementos.
Abaixo da cota (-3,0 m)ZH, onde há possibilidade de flutuação para
os elementos prefabricados, foram utilizados caixotões multicelulares; acima desta cota, aduelas (Figura 2). A utilização de betão
escurecido por minério de alta densidade faz diminuir drasticamente
o volume dos blocos e as cotas das obras.
Figura 2
Esquema
estrutural
do molhe norte
do Douro
(adaptado de Silveira
Ramos et al., 2001)
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Entre outros dispositivos inovadores assinalam-se os caixotões
projetados. Estes não têm fundo nas células exteriores que sofrem
a ação direta das ondas, permitindo uma melhor ligação destas
com o fundo. Já nas células interiores foram deixadas escotilhas
que permitiram, depois de afundados os caixotões, injetar betão
para completar a consolidação da base.
A superestrutura do molhe norte tem uma plataforma à cota (+7 m)
ZH, com 7 m de largura, ao longo de toda a sua extensão, apresentando alargamentos intervalados (Figura 2), com configurações variadas, destinadas a criar zonas de lazer, dispondo algumas delas de
jogos de água e outros dispositivos de aproveitamento lúdico da
energia das ondas.
De ambos os lados desta plataforma, para reduzir as forças de impacto das ondas, a superestrutura é em degraus. Esta configuração
atrasa o início dos galgamentos do molhe.
Ao longo do corpo do molhe, sob a plataforma, desenvolve-se uma
galeria com 3,0 m de largura e 3,5 m de altura, com teto em abóbada com início no edifício do enraizamento e terminando na estrutura do farol. A galeria tem escotilhas, a sul, para entrada de
iluminação natural e, segundo a conceção de projeto, para observação do mar.
A galeria dá acesso à estrutura do farol, na cabeça do molhe, com
a forma de um cilindro, com 9 m de altura, com escotilhas que seriam acessíveis a visitantes, num piso superior, de onde poderia
ser completada a observação do mar. No topo da estrutura está
instalada a lanterna de sinalização marítima.

No entanto, o antigo molhe do Touro, paralelo e “colado” à metade
inicial do intradorso do molhe Norte, protegido por blocos de enrocamento, apresenta alguma deterioração da sua cabeça, possivelmente justificada pela concentração de energia provocada pela
reduzida rugosidade do paramento interior do molhe norte, com
parede vertical, com pequeno degrau, ser muito refletora. Quando
a direção das ondas é alinhada com o eixo do molhe norte, o seu
intradorso funciona como um foco de concentração de energia.
3.2. Comportamento da Obra
como Peça Urbana de Caráter Lúdico

Logo após a sua conclusão, em temporais ocorridos em 2009 e
em 2010, as zonas de lazer, restaurante na zona do seu enraizamento e galeria (Figura 4) que permitiria a observação pelo público
do mar, mesmo em situação de tempestade, foram inundados.
Quanto a este aspeto, a obra não funcionou como se previa no Projeto e estes elementos, zona de restaurante e galeria, não podem
ser utilizados a não ser em situação de ondulação reduzida.

3. COMPORTAMENTO DA OBRA
3.1. Comportamento da Obra como Estrutura Marítima

Os primeiros anos de funcionamento permitem afirmar que a obra
está a cumprir os objetivos inicialmente previstos, tanto do ponto
de vista da estabilidade, como do ponto de vista dos galgamentos
espetaculares que ocorrem (Figura 3). Foram, no entanto, observadas fissuras na superestrutura, cujo desenvolvimento merece
constante observação.

Figura 3 – Dois aspetos do molhe norte, em situação de tempestade

Tanto quanto tem sido possível constatar, as condições de acesso
à barra e de segurança melhoraram consideravelmente, pelo que
se reconhece evidente cumprimento do conjunto dos objetos especificados para a obra. O bom desempenho dos molhes, nomeadamente do molhe norte, é demonstrado pelo facto de as tempestades
ocorridas desde a sua construção não terem provocado qualquer
tipo de danos na Cantareira e no Passeio Alegre, como acontecia
frequentemente antes da sua construção.
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Figura 4 – Aspetos da galeria

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de as estruturas com caráter de lazer, concebidas para
serem utilizadas em qualquer situação de mar, nomeadamente, o
restaurante idealizado para funcionar no enraizamento do molhe
e a galeria de acesso à cabeça dotada com vigias, não cumprirem
a sua função, o comportamento da obra marítima enquanto tal
apresenta-se adequado no que se refere à melhoria das condições
de acessibilidade da foz do Douro e das condições de tranquilidade
do troço terminal da margem direita do rio, como previsto nos objetivos da sua conceção. Podemos assim dizer que esta obra, de
uma beleza estética rara e com um funcionamento hidráulico inovador, cumpre plenamente as suas funções de obra de proteção e
regularização da barra, tal como especificado e concebido.
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INTRODUÇÃO

A faixa costeira tem sido tradicionalmente uma das áreas de especial enfoque na atividade técnico-científica do Instituto Hidrográfico (IH), não só pela importância do conhecimento adquirido
do ponto de vista militar e científico, como também para dar resposta a inúmeras solicitações de entidades que desenvolvem a
sua atividade nesta área. O entendimento dos processos costeiros
constitui uma contribuição valiosa para os que têm a responsabilidade na gestão do litoral nacional, zona particularmente sensível e complexa. Acontecimentos como os temporais do último
inverno na costa oeste, com a consequente destruição de bens
materiais e risco de vidas humanas, e a constatação de que existe
em muitos troços do nosso litoral uma elevada pressão no sentido do recuo da linha de costa, consubstanciam a necessidade de
se prosseguir na aposta em compreender a sua dinâmica.
Acresce ainda o elevado interesse em estabelecer a ligação entre
os processos hidro-oceanográficos costeiros e os que ocorrem
no domínio offshore – plataforma continental e mar profundo –
em particular no que concerne à problemática do
transporte sedimentar, impulsionado, nomeadamente, por razões de ordem ambiental e de
gestão de recursos naturais.
Um dos locais da plataforma continental portuguesa que tem merecido especial atenção
dos investigadores nacionais e internacionais é o canhão da Nazaré, um vale
submarino de grandes dimensões que se
inicia praticamente na praia da Nazaré, e
que proporciona uma ligação em grande
escala do trânsito de sedimentos litorais
para o mar profundo. Este canhão induz
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importantes alterações aos mecanismos forçadores do transporte
sedimentar (ondas, marés e correntes) pelo que tem sido encarado
pelo IH como um laboratório natural, onde ocorre uma pletora de
processos físicos e geológicos não repetíveis no território nacional e
relativamente raros ao nível mundial. Destaca-se neste contexto a
significativa projeção na Comunicação Social do fenómeno da focalização da ondulação na Praia do Norte, induzida pelos elevados contrastes batimétricos observáveis na cabeceira do canhão (Figura 1),
facto que constitui uma fonte de atração e promoção turística com
projeção global.

Figura 1 – Modelo digital de terreno da cabeceira do Canhão da Nazaré,
obtido através dos sondadores multifeixe de alta resolução
Kongsberg EM3002 e EM710

Coincidentemente, este canhão constitui a fronteira sul e, simultaneamente, o sumidouro sedimentar principal da célula litoral Espinho – Nazaré (Figura 2). Esta célula, com mais de 150 km de extensão, é caracterizada por um transporte de deriva litoral (caudal
sólido de sedimento arenoso induzido pela rebentação das ondas
na praia) no sentido sul, gerado pela combinação entre a orientação da linha de costa – NNE-SSW – e a atuação de uma ondulação
predominante de NW. Tem como fonte principal de sedimentos a
descarga do rio Douro, sendo sujeita a retenções parciais do seu
fluxo nalguns troços como o campo de esporões de Espinho e os
molhes das barras de Aveiro e Figueira da Foz.

Ciência e Tecnologia sob o código PTDC/MAR/114674/2009. Entre os
objetivos deste projeto inclui-se a quantificação do caudal sólido (deriva litoral), a determinação da fração deste trânsito para a profundidade, o estabelecimento de balanços sedimentares no sistema em
ligação com o canhão e da obtenção de um modelo conceptual que
integre a resposta do sedimento transportado face à ação dos mecanismos forçadores, em especial a ondulação. Para alcançar estes objetivos ficaram estabelecidas diversas ações de medição e monitorização na Praia do Norte e Baía da Nazaré, de que se destacam:
›	Vídeo-monitorização para controlo da evolução da linha de costa
com aplicação de técnicas fotogramétricas;
›	Morfometria regular do sistema de praia emersa com DGPS para
medições de volumes sedimentares emersos;
›	Caracterização sedimentológica da praia emersa com resolução
temporal elevada;
›	Experiência de traçadores fluorescentes na Praia do Norte; inclui-se nesta experiência a aplicação das técnicas anteriormente
mencionadas acrescidas da medição de ondas e correntes na
proximidade da praia submersa e a medição da corrente induzida
pelas ondas na zona de rebentação através de drogues (flutuadores derivantes);
›	Levantamento hidrográfico de alta resolução com sistema sondador multifeixe da cabeceira do canhão da Nazaré;
›	Caracterização do sedimento no interior do canhão, nos pontos
de captura, a partir de amostras verticais de sedimento (testemunhos).

Figura 3 – Oscilação da posição da linha de costa da Praia do Norte
de janeiro a outubro de 2012, registada no sistema
de vídeo-monitorização posicionado no promontório da Nazaré

Figura 2 – Célula litoral Espinho – Nazaré (localização da Praia do Norte)

PRAIA DO NORTE (NAZARÉ) E O PROJETO BEACH TO CANYON

No sentido de compreender os processos sedimentares de captura
para o interior do canhão relacionados com o transporte longilitoral
de areias, o IH e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
(FCUL) criaram o Projeto Beach to Canyon (Processos de Transferência Sedimentar Praia – Canhão), financiado pela Fundação para a

Muito embora o projeto incluísse a monitorização da totalidade das
praias adjacentes à cabeceira do canhão da Nazaré, na aplicação
destas ações no terreno foi tida em especial consideração o comportamento da Praia do Norte, local onde se concentraram maior
número de meios e tempo de observação. Na verdade, a Praia do
Norte incorpora os cerca de 1.500 m finais do troço da célula litoral
Espinho – Nazaré, os quais sofrem neste local uma alteração morfodinâmica assinalável, passando a responder como um sistema
de pré-acumulação ou retenção de elevado volume, caracterizado
por uma variabilidade sazonal invulgar. Esta resposta sazonal traduz-se numa oscilação da posição da linha de costa que atinge com
alguma frequência amplitudes superiores a 200 m (Figura 3), em
que todo o sedimento em trânsito proveniente de norte fica retido
no promontório da Nazaré (localização do Forte São Miguel Arcanjo),
podendo no fim de alguns verões apresentar um enchimento máximo até ao Guilhim (pináculo situado em frente ao promontório).
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// Estudo de Caso
EXPERIÊNCIA DE TRAÇADORES FLUORESCENTES:
UMA CAMPANHA DE MONITORIZAÇÃO INTEGRADA

Uma das ações centrais do projeto foi a realização a 12 de setembro de 2013 de uma experiência de traçadores sedimentares para
a quantificação da deriva litoral que ocorre no fim da célula litoral.
Conhecem-se poucos métodos eficazes de medição direta da deriva, sendo este, no entanto, um dado fundamental para o cálculo
de balanços sedimentares em costas arenosas e, por conseguinte,
antever a evolução da linha de costa.
Uma das abordagens mais bem aceites para a sua quantificação é
a aplicação de métodos baseados em traçadores sedimentares, em
particular traçadores fluorescentes. Esta técnica consiste, basicamente, em lançar uma determinada quantidade de areia nativa na
zona de rebentação, previamente marcada com laca fluorescente.
Durante e após o procedimento de lançamento é efetuada a medição da concentração do traçador disperso ao longo do trajeto do
transporte sedimentar, recorrendo a amostragem de sedimento ou
análise de imagem fotográfica iluminada com luz ultravioleta in situ.
Este modelo de experiências tem inúmeras causas de incerteza,
destacando-se a frequente insuficiência na quantidade de traçador
e a extrema dificuldade em controlar a totalidade da nuvem de traçador disperso nas três dimensões do fluxo, especialmente por ser
impraticável colher amostras para lá da zona de rebentação, o que
vem enviesar a informação obtida por este meio. No caso da experiência de setembro de 2013 procurou-se acautelar o efeito destes
fatores utilizando grandes quantidades de traçador – 10 toneladas
no total – e aguardando por condições regulares no espaço e no
tempo dos mecanismos forçadores, típicas do final de verão. Este
último pressuposto foi fundamental para uma utilização bem sucedida do método de injeção contínua – CIM (Continuous Injection Method), uma abordagem baseada na integração dos dados de concentração de traçador no tempo (Euleriana), o qual é injetado continuamente a uma taxa conhecida num ponto permanente da zona de
rebentação. Este método resolve o problema do efeito de enviesamento da amostragem pelo facto de a colheita ocorrer no ponto em
que a concentração de equilíbrio estabelecida pelos processos de
dispersão e transporte (difusão e advecção) está inteiramente associada à deriva litoral. Os pontos de colheita estenderam-se ao longo
de 750 m desde o promontório da Nazaré, segundo um espaçamento
Amostragem
B2C_ref
B2C_AI
B2C_CET
B2C_CETam
B2C_GM
B2C_Plat

Figura 4 – Praia do Norte: rede de amostragem de sedimentos
da experiência de traçadores (pontos a vermelho e verde; CET0
corresponde ao local de injeção de 10 T durante 5h e 15 min)
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de 50 m (Figura 4), tendo sido efetuada a amostragem do primeiro
centímetro superficial no limite da rebentação, para posterior medição de concentração de traçador na camada superficial de maior
mobilidade, já em condições laboratoriais. A injeção decorreu a uma
taxa de 16 kg cada 30 segundos e durou 5 horas e 15 minutos a executar (630 sacos de traçador; 10.080 kg), mobilizando uma equipa
de aproximadamente 60 pessoas pertencentes ao IH, FCUL, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Capitania do Porto da
Nazaré, Instituto de Socorros a Náufragos, Direção-geral da Autoridade Marítima e Câmara Municipal da Nazaré.
Esta campanha distingue-se pelo facto de integrar um grande número de capacidades técnicas instrumentais de aquisição de diversos
tipos de dados, incluindo entre estes dados morfométricos (topográficos), sedimentológicos e hidro-oceanográficos. Estes dados permitirão não só robustecer e parametrizar as fórmulas experimentais
que relacionam as características da ondulação e o transporte sedimentar induzido, como também serão utilizados em aplicações numéricas como o SWAN® e Delft3D® destinadas modelar campos de
ondas e escoamentos junto à faixa de rebentação, local onde ocorre
a deriva litoral. Refere-se, assim, a seguinte instrumentação utilizada
na experiência:
›	
Sistema de vídeo-monitorização COSMOS (Coastal Monitoring System – cosmos.fc.ul.pt; Figura 5); três unidades Mobotix® em funcionamento desde 2008 a adquirir uma imagem por cada segundo;
utilizando técnicas fotogramétricas é possível calcular a posição
da linha de costa com uma resolução temporal até um dia;

Figura 5 – Sistema de vídeo-monitorização COSMOS; encontram-se
instaladas três unidades, duas das quais sobre o promontório da Nazaré

›	DGPS (Differential Global Positioning System); obtenção de dados
topográficos com elevada frequência e resolução espacial; elaboração da morfometria da praia obtenção de informação morfodinâmica com base em diferentes levantamentos;
›	ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler); foram utilizados dois
perfiladores de correntes fundeados a profundidades inferiores
a 20 m. Este equipamento possui três a quatro transdutores que
emitem feixe acústico na coluna de água, recebendo a retrodispersão acústica provocada por micropartículas em circulação.
A velocidade e orientação do escoamento efetua-se pela análise
do efeito de Doppler em múltiplas camadas (Figura 6). Sendo
configurado para uma elevada frequência de amostragem permite medir a ondulação;
›	
ADV (Acoustic Doppler Velocimeter); equipamento destinado a
medir fluxos de muito alta turbulência, sendo instalado na zona de
rebentação para medição do escoamento. Usa o princípio de funcionamento do ADCP com a diferença de ter a medição focalizada
numa célula de aproximadamente 1 cm3 a uma distância entre 10

// Estudo de Caso

Rede existente

Scatterers

Boia multiparamétrica
Boia ondógrafo
Estação Mareográfica
Estação Meteorológica

Componentes
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Figura 6 – Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP)
e respetivo esquema de fundeamento

a 15 cm do transdutor e ter uma taxa de amostragem mais elevada para resolver os efeitos da turbulência do escoamento;
›	LISST (Laser In Situ Scattering Transmissometry); fundeado em
conjunto com o ADCP, destinou-se a realizar a granulometria das
partículas de sedimento suspenso no escoamento orbital (ondulação) e na corrente residual. A medição é feita com base no padrão de dispersão de um raio laser no interior de uma célula;
›	Colhedores de sedimento Smith McIntyre (Figura 7); equipamento
destinado à colheita de sedimentos a partir de embarcações. Foi
utilizado com o objetivo de obter dados sedimentológicos do setor
de praia submarina coincidente com o troço da experiência;

Figura 8 – Rede de estações de
monitorização do sistema MONIZEE

Figura 7 – Colhedor Smith McIntyre operado na embarcação UAM Fisália

›	Flutuadores derivantes (drogues) geo-posicionados; construídos
pela OceanScan, constituem flutuadores com registo de posicionamento de GPS de alta frequência, sendo lançados na zona de
rebentação por motas de água. Destinam-se a medir a corrente
de deriva, ou seja, o escoamento hidráulico paralelo à costa induzido pela rebentação.
O caso de estudo da praia do Norte teve como uma das fontes de
dados primordial os registos de ondulação provenientes do dispositivo de boias ondógrafo gerido pelo IH. Este sistema, denominado
MONIZEE (Sistema Integrado de Monitorização Ambiental da ZEE),
inclui uma rede de estações maregráficas, uma rede de boias ondógrafo com capacidade de transmissão via rádio para estações
de receção costeiras, estações meteorológicas costeiras e boias
multi-paramétricas com transmissão de dados em tempo real (Figura 8). Estas últimas medem a agitação marítima, a corrente na
primeira centena de metros de profundidade com resolução de 3
m, a temperatura da água à superfície e a várias profundidades até

aos 200 m de profundidade, a concentração superficial de oxigénio
dissolvido, fitoplancton e partículas em suspensão, sendo dotadas
de sensores meteorológicos que permitem monitorizar o vento,
pressão atmosférica, temperatura do ar e humidade relativa.
Os dados obtidos pela instrumentação utilizada na experiência encontram-se atualmente a ser processados em laboratório e gabinete,
estando em fase final o procedimento de análise das imagens das
amostras de sedimento com iluminação UV e visível. Com base neste
procedimento serão obtidos valores de concentração de traçador,
granulometria do traçador e mediana da dimensão do grão, o que
permitirá quantificar caudais sólidos e avaliar respostas diferenciadas em função do tamanho das partículas. Entretanto, observações
diretas no campo com luz UV permitiram constatar que os primeiros
grãos percorreram uma distância de 600 m em 12 horas e que a
transposição do promontório para sul registou-se ao fim de 48 horas.
O saber-fazer alcançado neste projeto, e noutros equivalentes que
se possam promover no futuro, vem reforçar o conhecimento aplicado à dinâmica das praias arenosas e aos processos de evolução
da linha de costa, proporcionando um valioso apoio à decisão na
gestão do litoral. ING
MAIO / JUNHO 2014 INGENIUM 75

Colégios
Especialidades e Especializações Verticais
Engenharia CIVIL

76

Engenharia GEOGRÁFICA

..............

77

Engenharia AGRONÓMICA

.................................................................................

.................................................................................................

Especialização em Direção e Gestão da Construção

78

Engenharia FLORESTAL

.........................................

79

...............................................

80

............................................................................................

83

Engenharia MECÂNICA

Engenharia GEOLÓGICA E DE MINAS
Engenharia QUÍMICA E BIOLÓGICA
Engenharia NAVAL

.........................................................................

86

......................................................................

89

................................................................................

89

Engenharia de MATERIAIS

.........................................................................

89

Engenharia INFORMÁTICA

.......................................................................

92

Engenharia do AMBIENTE

.........................................................................

92

..........................................................................

95

Especializações HORIZONTAIS
Especialização em
.........................

92

..................................................

94

TRANSPORTES E VIAS DE COMUNICAÇÃO
ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO

ENGENHARIA ACÚSTICA
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Colégio Nacional de

Engenharia

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

Tektónica 2014 distingue Tiago Abecassis

D

e 6 a 10 de maio decorreu a 16.ª edição
da Tektónica – Feira Internacional de
Construção e Obras Públicas, na Feira Internacional de Lisboa, promovendo as empresas nacionais, a internacionalização do setor
da Construção e explorando as oportunidades
no mercado nacional. A Fundação AIP, através da AIP – Feiras, Congressos e Eventos,
realizou a gala de entrega de prémios Tektónica 2014, na qual foram distinguidas as empresas e personalidades que mais contribuí
ram para a revitalização do setor. Os prémios

dividem-se em cinco categorias: Academia
Tektónica, Portugal Constrói Uma Identidade,
Tektónica Engenharia, Tektónica Arquitetura
e Internacionalização Tektónica.
Na categoria de Engenharia, foi galardoado
o Eng. Tiago Braga Abecassis pelo “desenvolvimento da sua atividade, essencialmente
em projetos de estruturas metálicas, mistas
e de betão armado, para variadíssimos paí
ses, com incidência no espaço lusófono, tais
como Angola, Moçambique, Guiné, Macau
e Brasil”. ING

Colégio Nacional de Engenharia Civil

FACIM – Feira Internacional de Maputo

A

50.ª edição da FACIM terá lugar de 25 a 31 de agosto em Ricathla, Marracuene.
A FACIM é uma feira comercial, espaço privilegiado onde se juntam produtores, vendedores, investidores, importadores, exportadores, compradores, etc., e tem como principal objetivo a promoção das trocas comerciais, estimulando a produção e o consumo, e a
integração económica de Moçambique na economia mundial.
O certame deste ano decorre sob o lema “Expondo o Potencial Económico de Moçambique”.
> Mais informações estão disponíveis em www.facim.org.mz
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Colégios
Colégio Nacional de Engenharia Civil

12th ISCR – International Symposium on Concrete Roads 2014

D

e 23 a 26 de setembro irá decorrer em Praga, na República
Checa, o 12.º ISCR, cuja organização está a cargo da EUPAVE
– European Concrete Paving Association e do Instituto de Investigação de Materiais de Ligação da República Checa, em colaboração
com a Associação Mundial de Estradas PIARC.
O lema deste Simpósio será “Innovative Solutions Benefiting Society”, abordando a utilização do cimento e misturas de cimento,

Colégio Nacional de

Engenharia

bem como a mudança das estradas nacionais e autoestradas para
infraestruturas que permitam a circulação de outros meios de
transporte. O evento irá reunir engenheiros, investigadores, especialistas da indústria e do Governo, gestores de infraestruturas e
outros participantes interessados.
> Mais informações estão disponíveis em www.concreteroads2014.org

Civil

Especialização em
Direção e Gestão da Construção

Visita às obras de construção da nova sede da EDP
António Carias de Sousa
Coordenador da Especialização em Direção e Gestão da Construção da Ordem dos Engenheiros

C

onforme ficou prometido, em outubro
de 2013, a Comissão Executiva da Especialização em Direção e Gestão da Construção da Ordem dos Engenheiros organizou, no dia 7 de maio, uma segunda visita
técnica às obras de construção da nova sede
da EDP – Energias de Portugal, em Lisboa.
Nesta fase foi possível acompanhar os trabalhos de execução da superestrutura mista
e a montagem da fachada com envidraçados e painéis GRC.

O novo edifício, sede da EDP, terá oito pisos
acima do solo e seis em cave, com uma área
total de 46.258 m2, dos quais 13.967 m2 destinados a escritórios, onde se concentrarão
cerca de 750 trabalhadores. O espaço contará ainda com 481 lugares de estacionamento, sendo 172 lugares de utilização pública.
O ateliê Aires Mateus Associados é o responsável pela arquitetura e o gabinete AFAconsult tem a cargo a responsabilidade dos
projetos das diversas especialidades. A construção está a cargo do consórcio Mota-Engil/
HCI e a fiscalização da Pengest.
A obra tem um custo previsto de 57 milhões
de euros, prevendo-se a sua conclusão no
final do segundo semestre de 2014.
O Eng. Nuno Guerra, responsável do Consórcio, fez uma explicação técnica das fases

já decorridas: montagem do estaleiro, envolvente, escavação, condicionantes arqueológicas, contenções, fundações, superestruturas mistas, com a utilização de betão-branco e aço, e a montagem de fachadas
com envidraçados e painéis GRC que se
encontra a decorrer.
Foi partilhada, com os presentes, a complexidade técnica e a inovação de algumas
soluções, que têm obrigado a desenvolver
estudos e ensaios em modelos de tamanho
real, de que são exemplo as soluções de
fachada e a futura construção de dois passadiços ligando os dois edifícios, com amortecedores de massa sintonizados.
Seguiu-se a visita à obra, onde foi possível
constatar as dificuldades sentidas e as soluções desenvolvidas.
> A documentação apresentada está disponível
no portal da Ordem, na página da Especialização,
em www.ordemengenheiros.pt
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Colégio Nacional de Engenharia Civil > Especialização em Direção e Gestão da Construção

Fast Forward da Construção

O

Roca Lisboa Gallery, em colaboração com
o Witts Institute, reuniu, no dia 29 de maio,
diversos agentes da construção em Portugal,
num debate subordinado ao tema “O Futuro do
Setor da Construção depois do final do período
de Resgate”.
Nesta segunda sessão do Fast Forward da
Construção, os oradores apresentaram diversas perspetivas do setor, nomeadamente a nível
social, económico e industrial.
Em representação da Ordem dos Engenheiros
esteve presente o Eng. António Carias de Sousa,
Coordenador da Especialização em Direção e
Gestão da Construção, que apresentou um pai-

nel subordinado ao tema “Visão da Atualidade
Económica no Setor”, em que foi abordada a
situação atual e as perspetivas para o futuro,
com ênfase na viragem para o investimento
em reabilitação e em soluções sustentáveis,
apostando na diferenciação das empresas e
produtos. ING

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

Mecânica
GONÇALO PERESTRELO > gfperestrelo@gmail.com

Seminário “Transmissões e Acionamentos Mecânicos”

R

ealizou-se no dia 18 de junho, na Sede
Nacional da Ordem dos Engenheiros
(OE), em Lisboa, um Seminário subordinado
ao tema “Transmissões e Acionamentos
Mecânicos”, promovido pelo Colégio de Engenharia Mecânica da OE.
A sessão de abertura foi presidida pelo
Eng. Carlos Loureiro, Vice-presidente Nacional da OE, e pelo Eng. Rui de Brito, Presidente do Colégio Nacional de Engenharia
Mecânica, que deram as boas vindas aos
participantes.
O Seminário abordou a temática da adequação de transmissões da energia e o respetivo acionamento no que respeita ao binómio custo/benefício na redução do consumo
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de energia. A iniciativa foi desenvolvida em
quatro painéis, onde intervieram diversos
oradores ligados à indústria, à academia,
aos politécnicos e também às universidades, tendo o enfoque sido colocado na importância da energia do movimento numa
perspetiva de rentabilidade e de sustentabilidade na criação de valor para os clientes.
Estiveram presentes neste evento mais de
80 participantes.
A sessão de encerramento contou com as
intervenções dos Engenheiros Carlos Mineiro Aires, Presidente da Região Sul da OE,
e Aires Ferreira, Coordenador do Conselho
Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica. ING

Colégios
Colégio Nacional de Engenharia Mecânica

VII International Conference on Forest Fire Research

A

7.ª Conferência Internacional sobre Investigação de Incêndios Florestais irá
decorrer em Coimbra, entre os dias 17 e 20
de novembro.
O evento pretende efetuar uma atualização
sobre os desenvolvimentos da tecnologia e
da ciência no domínio dos incêndios flores-

tais e dar uma oportunidade para promover
a cooperação da gestão e investigação nesta
área.
De entre os diversos temas que serão abordados, referem-se os relacionados com os
fatores humanos e institucionais, a gestão
florestal e prevenção de incêndio, incêndios

na interface urbana-rural, avaliação do risco
de incêndio florestal e alterações climáticas,
deteção e monitorização do incêndio, deteção remota, comportamento e gestão do
incêndio, grandes incêndios, segurança contra incêndio, aspetos económicos, ecologia
do incêndio e avaliação e gestão de áreas
ardidas.
Adicionalmente, serão ainda organizados
dois cursos, de curta duração, relacionados
com os temas da Conferência.
> Mais informações estão disponíveis em
www.adai.pt/icffr

Colégio Nacional de Engenharia Mecânica

Tribology Frontiers Conference

A

Sociedade de Engenheiros de Lubrificação e Tribologia levará a cabo a Tribology Frontiers Conference entre os dias 26 e 28 de outubro, em Chicago, nos Estados Unidos da América. No âmbito do programa da Conferência, serão abordados diferentes temas da
Tribologia, designadamente os relacionados com Métodos Avançados de Tribologia, Micro
e Nano Escalas, Escalas Macro, Aplicações Médicas, Processos Naturais, Energia, Economia e Sustentabilidade e Tribologia em Processos de Fabricação.
> Mais informações estão disponíveis em www.stle.org/tribologyfrontiersconference2014.aspx

Iniciativas Regionais

•	Sessão “Avaliação de Ciclo de Vida: Metodologia e Aplicações” ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

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

Aprovisionamento Sustentável
de Matérias-primas Minerais
na Europa – 2.º Concurso ERA-MIN

O

Colégio Nacional de Engenharia Geológica e de Minas da Ordem
dos Engenheiros (OE) e a Associação Portuguesa de Geólogos
(APG) promoveram, a 5 de maio, uma sessão de esclarecimento
com o objetivo de dinamizar a participação portuguesa no 2.º Concurso Conjunto da ERA-MIN 2014 na área do Aprovisionamento
Sustentável de Matérias-primas Minerais na Europa.
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Após a abertura da sessão pelo Bastonário da OE, Eng. Carlos Matias Ramos, tomou a palavra o Presidente da APG, Dr. António
Gomes Coelho. A APG, como parceira na Parceria Portuguesa para
os Recursos Minerais, irá dar o seu melhor contributo para que o
programa para a Europa na área das matérias-primas tenha o
maior sucesso. O Presidente do Colégio de Engenharia Geológica
e Minas da OE, Eng. Carlos Caxaria, concluiu a sessão de abertura,
referindo a importância da Parceria na mobilização de forças para
melhor influenciar e consolidar um espaço para o setor dos Recursos Minerais, como este merece e o País precisa.
As comunicações do evento contaram com as seguintes participações: Eng. Carlos Caxaria, EIP Sherpa Group – A Implementação

da European Innovation Partnership on Raw Materials; Eng. Luís
Martins, Assimagra – A Parceria Portuguesa para os Recursos Minerais; e Dr.ª Dina Carrilho, FCT – O 2.º Concurso Conjunto Transnacional da ERA-MIN.
A participação portuguesa nos três projetos transnacionais aprovados no 1.º Concurso Conjunto ERA-MIN é constituída por: Dr.ª
Cristina Bula, FEUP – projeto SUSMIN; Dr. Fernando Rocha, UA –
projeto GEOSULF; e Eng.ª Teresa Carvalho, IST – projeto CELMIN.
A sessão de encerramento foi bastante participativa, tendo a assistência colocado várias questões relevantes aos oradores. As comunicações estão disponíveis no portal da OE, em Centro de Informação/Dossiers. ING

Colégio Nacional de Engenharia Geológica e de Minas

MMME 2014 – Conferência Internacional
sobre Engenharia de Minas, Materiais e Metalúrgica

A

MMME 2014 tem como objetivo promover a partilha de informação e experiências nos vários aspetos da atividade de Engenharia de Minas, relacionada também com as áreas de Materiais
e Metalurgia. Decorre em Praga, na República Checa, nos dias 11
e 12 de agosto.

> Mais informações estão disponíveis em http://mmmeconference.com

Colégio Nacional de Engenharia Geológica e de Minas

Global Mining Finance Autumn Conference

A

10 de setembro voltam a reunir-se em Londres empresas mineiras e financeiras. O programa da Global Mining Finance Autumn Conference inclui sessões sobre a exploração
mineira na Europa, América do Norte e Ásia, bem como sobre a exploração de ferro em África.

> Mais informações estão disponíveis em www.global-mining-finance.com/gmf-autumn

Iniciativas Regionais

•	Geológica e Minas aborda Engenharias Sonoras e visita Panasqueira ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO
•	Visita às Minas de Sal Gema e Villa Termal de Caldas de Monchique ‣ ver secção Regiões ‣ SUL

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

Química e Biológica
João Gomes > jgomes@deq.isel.ipl.pt

A Indústria Química nas Exportações Nacionais

N

o primeiro mês de 2014, as exportações de mercadorias cresceram, em termos homólogos, 2,3%. Os “Produtos Químicos” foram
o segundo grupo de produtos que maior peso teve nas exportações de mercadorias (12,1%). As “Máquinas” ocuparam o primeiro
lugar (14,2%). Em janeiro de 2014, as exportações para a União Europeia cresceram, em termos homólogos, 3,9%, tendo as exportações
para os países terceiros registado um decréscimo de 2%.
Fonte: Boletim Mensal de Economia Portuguesa – N.º 3/Março/2014
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Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Projetos para uma Economia Sustentável

A

AEP – Associação Empresarial de Portugal/Câmara de Comércio e Indústria apresentou, recentemente, quatro projetos
para execução no primeiro semestre de 2015, que têm como objetivo estimular a competitividade económica através da eficiência
e da ecoinovação.
O projeto Efinerg (2.ª edição) tem como principais objetivos ajustar
as práticas empresariais ao Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética, reforçar a competitividade das empresas pela
ecoeficiência e motivar o capital humano das PME industriais para
a cultura da eficiência energética. Prevê também a edição de um
“guia de apoio” para a eficiência energética na indústria.
Na eficiência hídrica, a AEP lança o Efidric, cujos objetivos passam
por atingir as metas do Programa Nacional para o Uso Eficiente da
Água, melhorar a capacitação do tecido industrial para a implementação das diretivas e regulamentos respeitantes à utilização
da água e evidenciar, como vantagem competitiva, as auditorias de
eficiência hídrica.
O Interambinerg é outro dos projetos apresentados, e prevê a internacionalização do setor português do ambiente e energia, tendo

por mercados alvo a Colômbia, o México e o Peru. O projeto tem
como metas a maximização de sinergias e promoção de esforços
pela identificação de potenciais parceiros desses países e promoção do diálogo com operadores portugueses.

Por último, o EcoProdutin tem como objetivos fazer da ecoinovação um fator estratégico para a produtividade e competitividade
das empresas portuguesas e valorizar o binómio inovação ambiental-competitividade.
> Mais informações disponíveis em http://aep.org.pt/portais-aep/eco4portugal

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Contas Económicas do Ambiente

F

oi apresentado pela Comissão Europeia
ao Parlamento Europeu, como projeto
da ordem do dia a analisar pela Comissão
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, o “Relatório da Comissão
ao Parlamento Europeu e ao Conselho –
Regulamento (UE) n.º 691/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho
de 2011, relativo às contas económicas eu-

ropeias do ambiente”. Do referido documento,
extrai-se que os impostos ambientais foram
responsáveis por 6,2% de todas as receitas
de impostos e contribuições sociais na UE-27
em 2011 e representaram nesse ano, cerca
de 2,4% de todo o PIB da União.
Em Portugal, no ano de 2011, estes impostos representaram cerca de 7,1% de todas
as receitas de impostos e de contribuições

sociais, valor superior ao da média europeia
em cerca de 0,93 pontos percentuais. Face
ao PIB de 2011, os impostos ambientais representaram cerca de 2,4% do PIB nacional.
Fonte: APEQ

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Solvay inicia produção de biomassa torrada nos EUA

A

Solvay começou a produzir nos Estados Unidos da América (EUA) biomassa
torrada à escala industrial, criando um novo
negócio que propõe uma solução energética renovável e inovadora. Este negócio será
desenvolvido pela recentemente criada Solvay Biomass Energy, joint venture constituída entre a Solvay e a norte-americana
New Biomass Energy (NBE).
A biomassa torrada, que se comporta e arde
como o carvão, é produzida através de tor-

refação, um processo que modifica as propriedades químicas dos resíduos de madeira
e da biomassa. “A biomassa torrada pode,
de forma imediata e prática, substituir o
carvão, habilitando as centrais de energia a
produzir energia limpa” refere a empresa.

Algumas centrais de energia na Europa
usam hoje os tradicionais pellets de lenha
para substituir o carvão. A biomassa torrada, porém, incorpora, em peso, mais 35%
de energia do que os pellets de lenha, o que
também proporciona ganhos logísticos significativos para os clientes. A Solvay está a
melhorar as propriedades de repelência à
água da biomassa torrada, de modo a valorizar ainda mais as condições do seu manuseamento e depósito. ING
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Atral Cipan assina contrato com Argélia

A

Atral Cipan, grupo farmacêutico português que fabrica e comercializa princípios ativos para a indústria farmacêutica e de
especialidades farmacêuticas, assinou com
a empresa pública argelina Saidal um con-

trato que poderá ir até aos 15 milhões de
euros, já que prevê a exportação para este
mercado e a transferência de tecnologia na
área dos antibióticos, o que representa 2 a 3
milhões de euros por ano, ao longo de quatro

a cinco anos. Os dois contratos foram assinados durante uma recente missão empresarial à Argélia, onde estiveram também
representadas empresas dos setores da construção civil e obras públicas, indústria agroalimentar, tecnologias de informação e banca.
Fonte: Lusa

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Produtos químicos para a construção civil

A

Sika Portugal prevê subir em 20% a faturação em Angola em
2014, para 5 milhões de euros. A produtora e comercializadora
de artigos químicos para a construção e indústria informa que quer
lançar no mercado angolano – que representa 15% da faturação
– uma nova linha de produção, bem como aumentar o número de
colaboradores de 13 para 19.

Esta empresa de Vila Nova de Gaia (do grupo suíço Sika) refere
que, nos próximos anos, o negócio no país africano “continuará focado em empresas de construção civil angolanas, portuguesas,
brasileiras e chinesas” e nas áreas automóvel e marítima.
Fonte: “OJE”

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Hovione regista nova patente

O

United States Patent and Trademark Office concedeu à Hovione
a patente para comercialização de um inalador de pó seco em

cápsulas. A Hovione é uma empresa internacional com experiência
de mais de 50 anos no desenvolvimento de ingredientes farmacêuticos ativos. Com quatro locais de produção (EUA, China, Irlanda
e Portugal), a empresa fornece diversos clientes em diferentes nos
mercados. ING

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

Fórum de Engenharia Química e Biológica’14

D

ecorreu no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, no dia
21 de maio, o Fórum de Engenharia Química e Biológica’14,
organizado pelos estudantes finalistas do curso de mestrado em
Engenharia Química e Biológica. O evento teve como objetivo dar
a conhecer aos futuros profissionais da área as possibilidades que
se abrem no desempenho da sua vida profissional, tendo-se desenrolado nas seguintes sessões temáticas: As Ordens Profissio-

nais; A Versatilidade do Engenheiro Químico; A Era da Biotecnologia; Ambiente, Energia e Consultoria; I&D dos docentes da ADEQ;
Novos Cursos.
A Ordem dos Engenheiros apoiou este evento, tendo o Eng. António Gonçalves da Silva, Coordenador do Colégio Regional Sul de
Engenharia Química e Biológica, feito uma apresentação sobre a
Ordem na primeira sessão temática. ING

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

A Vida e os Produtos Químicos

A

ECHA – European Chemicals Agency aproveitou o Dia Mundial
dos Direitos do Consumidor – 15 de março – para publicar um
conjunto de informação sobre a utilização segura dos produtos
químicos pelos consumidores, denominada “Chemicals in Our Life”.
Nesta publicação, a ECHA tenta transmitir uma perspetiva de quão
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vitais são os produtos químicos e o modo como podem ser utilizados com segurança.
> Mais informações estão disponíveis em
http://echa.europa.eu/chemicals-in-our-life

Colégios
Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

4.º Fórum Amianto e 2.º sobre Substâncias Perigosas

D

ecorreu em Lisboa (integrado na Tektónica), no dia 7 de maio, o 4.º Fórum Amianto
e 2.º sobre Substâncias Perigosas, organizado pela Petrica Editores.
Relativamente à primeira temática, que decorreu da parte da manhã, destacam-se importantes intervenções da Dr.ª Vanda Caramelo, da Autoridade para as Condições do Trabalho,
sobre “Exigências do quadro legal em vigor”, e do Prof. Pinto da Costa, do Instituto de Medicina Legal, sobre “Aspetos médico-legais do amianto”.
A sessão da parte da tarde, dedicada a Substâncias Perigosas, enquadrou-se mais diretamente com o âmbito da Engenharia Química e Biológica. Destacam-se as intervenções
da Prof.ª Susana Viegas (ESTESL), “Exposição ocupacional a aflotoxina B1”; do Prof. João
Gomes (ISEL), “Monitorização da nanopartículas”; e da Eng.ª Teresa Poças (LAQRE), “REACH:
Em que ponto estamos”. ING

Colégio Nacional de Engenharia Química e Biológica

“Aspetos Práticos na Reclassificação das Misturas” em debate

D

ecorreu no dia 27 de março, no Hotel Vila Galé Ópera em Lisboa, o Seminário Técnico “Aspetos Práticos na Reclassificação das Misturas” no âmbito do Regulamento CLP – Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures.
O Seminário foi uma realização conjunta da APEQ e da FIOVDE e contou com apresentações da DGAE, ECHA, INERCO, AISDPCL e ADP
Fertilizantes. Marcaram presença mais de 80 participantes. ING

Iniciativas Regionais

• Visita à Refinaria de Matosinhos  ‣ ver secção Regiões ‣ NORTE

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

Naval
Tiago Santos > t.tiago.santos@gmail.com

Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas

O

novo Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, anunciado recentemente pelo Governo, contém boas notícias
para o setor marítimo-portuário. Um total
de 19 projetos portuários foi incluído entre
as infraestruturas prioritárias, representando
um investimento de 1.534 milhões de euros,
provenientes de fundos públicos, privados
e comunitários. Contudo, deste investimento,
cerca de 600 milhões reportam-se ao novo
terminal de contentores de Lisboa, investimento que constitui uma incógnita.
A maioria dos projetos centra-se nos portos
de Leixões e Lisboa, respetivamente com
quatro e cinco projetos. Os restantes portos

e vias navegáveis recebem entre um e três
projetos cada. Existem ainda cinco projetos
do setor ferroviário que correspondem à
melhoria ou criação de acessos ferroviários
aos portos de Leixões, Aveiro, Setúbal e
Sines. Muitos investimentos centram-se em

melhoramentos ou criação de terminais de
contentores, permitindo menores tempos
de operação e maior capacidade de resposta,
e no melhoramento das acessibilidades marítimas, possibilitando receber navios de
maiores dimensões.
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Entre os investimentos mais significativos,
nota-se a construção de um novo terminal
de contentores em Leixões, a beneficiação
do terminal de contentores de Alcântara,
em Lisboa, a construção do novo terminal
de águas profundas em Lisboa e a expansão do terminal de Sines. O aumento de
capacidade de movimentação dos terminais
de contentores portugueses seria assim de
quase 5.000.000TEU, dos quais mais de
3.000.000TEU só em Lisboa. A expansão do
terminal de contentores de Sines foi já ob-

jeto de um memorando de entendimento
com a PSA. Uma relativa novidade são os
investimentos na navegabilidade do Tejo e
do Douro. São ainda de salientar os investimentos nos terminais de cruzeiros em
Leixões, Lisboa e Portimão.
Em termos de investimentos, Lisboa é o porto
mais beneficiado, com 768 milhões de euros,
dos quais 600 milhões se reportam ao novo
terminal de contentores a construir no estuá
rio do Tejo. Se descontarmos este potencial
investimento, Leixões será na realidade o

maior beneficiário, pois receberá 406 milhões
de euros em investimentos, seguido de Sines
com 139 milhões de euros. Os restantes portos e a via navegável do Douro recebem importâncias menos significativas.
Os investimentos constantes deste novo
plano estratégico, a realizarem-se, contribuirão certamente para o aumento da movimentação de carga e de navios nos portos
portugueses, potenciando certamente o
fornecimento de serviços marítimos e o
setor da reparação naval. ING

Colégio Nacional de Engenharia Naval

2.ª Conferência Internacional de Engenharia e Tecnologia Marítimas

Jornadas Técnicas de Engenharia Naval 2014

I

rá realizar-se entre 15 e 17 de outubro próximo, em Lisboa, no
centro de congressos do Instituto Superior Técnico (IST), a 2.ª
Conferência Internacional de Engenharia e Tecnologia Marítimas,
em paralelo com as Jornadas Técnicas de Engenharia Naval 2014.
Ambos os eventos constituem uma organização conjunta da Ordem
dos Engenheiros (Colégio de Engenharia Naval) e do IST.
As Jornadas Técnicas de Engenharia Naval começaram a realizar-se em 1987, tendo inicialmente uma periodicidade anual, que
passou mais tarde a bianual. As edições anteriores permitiram a
apresentação periódica dos trabalhos que se produzem no setor,
constituindo uma oportunidade de debate técnico e científico sobre
problemas das várias áreas ligadas ao setor marítimo nacional,
com vista a contribuir para o seu progresso.
Em 2011 expandiu-se a Conferência para além fronteiras, dando-lhe um caráter internacional, que corresponde à atual natureza da
atividade empresarial e académica. Este ano o formato é nova-

mente alterado e, a par da Conferência Internacional que funcionará
em inglês, vão-se retomar as Jornadas Técnicas nacionais com
apresentações em português, dando relevo ao trabalho desenvolvido pelo setor marítimo no universo nacional. As duas terão lugar
no mesmo local em sessões paralelas. O âmbito das Jornadas é
lato, cobrindo todos os aspetos das atividades marítimas, incluindo
Projeto, Construção e Reparação Naval; Transporte Marítimo e Portos; Pescas e Aquacultura; Recursos Energéticos Marítimos; Navios
Militares e de Fiscalização; e Náutica de Recreio e Turismo.
As apresentações serão realizadas em português e, no âmbito das
Jornadas Técnicas, serão coligidas e publicadas em livro, dando
continuação às edições anteriores. A Conferência Internacional decorrerá em inglês, sendo os artigos publicados em livro por uma
editora internacional.
> Mais informações estão disponíveis em www.martech2014.org

Colégio Nacional de Engenharia Naval

Tecnologias emergentes na Indústria Naval

T

êm vindo a ser publicados diversos estudos [1] sobre as atuais tendências
tecnológicas no âmbito da indústria naval e
transporte marítimo, que identificam um
conjunto de desenvolvimentos mais prováveis, a maior parte dos quais ligados à proteção do ambiente.
Estes estudos concluem que, até 2020, pelo
menos um em cada dez novos navios será
equipado com motores de propulsão alimentados a gás natural (LNG). Na mesma
data, a procura mundial de combustíveis
marítimos de baixo teor de enxofre será de
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cerca de 200-250 milhões de toneladas,
contra apenas 110 milhões de toneladas de
HFO. Por outro lado, também em 2020, os
novos navios emitirão 10 a 35% menos CO2
que os navios atuais, com o novo índice de
eficiência energética de projeto (EEDI) a
constituir a principal força motora para esta
redução.
No que se refere às emissões de SOx, os
sistemas de lavagem dos gases de escape
serão após 2020 uma opção, em alternativa
à utilização de combustíveis de baixo teor
de enxofre, mas mais caros. Por outro lado,

30 a 40% das novas construções entre 2016
e 2020 serão equipadas com recirculação
de gases de escape (EGR) ou redutores
catalíticos seletivos (SCR), por forma a
cumprirem os limites de emissões de NOx.
Todos estes desenvolvimentos derivam dos
requisitos regulamentares da convenção
internacional para a prevenção da poluição
por navios (MARPOL). A estes soma-se, no
domínio do combate às espécies aquáticas
invasoras trazidas nas águas de lastro, a
introdução de sistemas de tratamento de
água de lastro, mesmo para navios exis-

Colégios
tentes, e que em 2020 deverão equipar metade da frota mundial. Estes equipamentos
são requeridos pela convenção internacional para o controle e gestão da água de lastro e sedimentos em navios (BWM).
Um outro estudo [2] identifica seis áreas
chave com significativo potencial para inovação após 2020. São elas, em primeiro
lugar, o navio de baixo consumo energético, multifuncional, com baixa resistência
ao avanço, propulsão eficiente e materiais
inovadores.
Prevê-se também que devido aos limites mais
apertados para as emissões de gases poluentes, os navios recorram cada vez mais a combustível de baixo teor de enxofre, gás natural
e biocombustíveis, falando-se portanto do
navio movido a combustíveis verdes.
Existirá também uma tendência para navios
de propulsão elétrica, incorporando sistemas mais sofisticados de produção de ener-

gia elétrica, incluindo células de combustível, baterias, painéis solares, turbinas
eólicas e motores de propulsão supercondutores.
Um outro desenvolvimento será a denominada navegação eletrónica (e-navigation),
prevendo-se a generalização das tecnologias associadas a este conceito à maioria
da frota mundial. Assistir-se-á a uma integração das cartas eletrónicas com os sistemas de bordo ligados à segurança, proteção, navegação e roteamento climatérico,
entre outros.

[1] DNV (2012), Shipping 2020. • [2] DNV (2012), Technology Outlook 2020.

As mudanças climáticas e a evolução da tecnologia permitirão
desenvolver o navio ártico, adequado às
novas rotas pelos polos, recorrendo a soft
ware de otimização da navegação em gelo,
sistemas de monitorização das solicitações
no casco e novos conceitos de quebra-gelo.
Finalmente, o projeto de navios recorrerá
crescentemente ao conceito de navio virtual, o qual permitirá avaliar, antes da construção, novos conceitos e tecnologias sob
diversas perspetivas, seja a segurança, o
desempenho, a economia ou o ciclo de vida
completo. ING

Colégio Nacional de Engenharia Naval

Navios com controle remoto

A

companhia britânica Rolls-Royce encontra-se a desenvolver equipamentos
e sistemas informáticos necessários para
permitir o controle remoto de navios empregues em rotas de alto mar, tendo revelado alguns aspetos de um conceito de navio
porta-contentores não-tripulado.
Uma equipa de investigação e desenvolvimento efetuou estudos que demonstram
que a remoção da tripulação dos navios,
implicando também a remoção de todas as
infraestruturas relacionadas, tais como as
acomodações, sistemas de ventilação e ar
condicionado, sistema de águas sanitárias,
poderia permitir reduzir o peso leve do navio
em 5% e reduzir o consumo de combustível
em 15%. Os sistemas existentes a bordo
seriam reduzidos em 50% e, adicionalmente,

poderiam poupar-se entre 3.000 e 4.000
dólares por dia em gastos com a tripulação.
A Rolls-Royce tem vindo a desenvolver também um protótipo de ponte de comando em
realidade virtual com uma visão de 360º.
Este sistema permitiria a um único “comandante” controlar diversos navios a partir de
um centro de comando único, mantendo o
realismo de uma ponte de comando real.
As comunicações seriam efetuadas via satélite ou por estações terrestres, consoante
a localização do navio.
Estes navios não tripulados e respetivos sistemas de comando têm vindo a ser recebidos com ceticismo por diversos setores, tais
como as autoridades marítimas, seguradoras, associações de armadores e de tripulantes, devido aos potenciais problemas de

segurança que se poderiam colocar em caso
de falha das máquinas e sistemas de bordo
ou dificuldades inesperadas na navegação.
A Rolls-Royce afirma que a tecnologia necessária existe já atualmente e que os
primeiros navios não tripulados poderiam
surgir num horizonte de dez anos, sendo
contudo necessário adotar graus mais elevados de redundância e sistemas mais aperfeiçoados de monitorização e controle da
operação e navegação do navio.
Por outro lado, a União Europeia financia
atualmente um projeto de investigação no
valor de vários milhões de euros denominado Maritime Unmanned Navigation through
Intelligence in Networks (MUNIN). No âmbito
deste projeto será preparado um protótipo
de navio não tripulado para provas de mar,
estando prevista a utilização de um navio
graneleiro handymax. Este navio permitirá
testar a tecnologia desenvolvida, que se distribui por quatro áreas: automação da casa
de máquinas, automação da ponte de comando, comunicação com um centro de comando em terra e características deste mesmo
centro. Potenciais situações de perigo, tais
como riscos de colisões e falhas da maquinaria, receberão especial atenção. ING
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Colégio Nacional de

Engenharia

Geográfica
Maria João Henriques > mjoaoh@gmail.com

Apontamento Histórico

A Era Hispânica de Augusto
João Casaca
Engenheiro Geógrafo, Investigador-coordenador do LNEC, Membro Conselheiro da OE

N

a sua biografia de D. Afonso Henriques,
o historiador José Mattoso cita várias
vezes os “Annales Portucalenses Veteres”,
nomeadamente, a propósito da batalha de
Ourique: “Na era de MCLXXVII (1177), no dia
de S. Tiago, no lugar chamado Ourique,
houve uma grande batalha entre os cristãos
e os mouros, sob o comando do rei Afonso
de Portugal e, da parte dos pagãos, do rei
Esmar”. Para quem, lembrando a data (1139)
aprendida na escola, tenha estranhado a
data referida nos Annales (1177), esclarece-se que, em Portugal, uma carta régia de
D. João I, de 15 de agosto de 1460, converteu o ano 1460, da era hispânica de César
Augusto, no ano 1422 da era de Cristo. Em
todos os documentos portugueses anteriores a esta mudança da era de calendário,
as datas devem sofrer uma translação temporal de 38 anos para a era de Cristo.
De um modo muito genérico, uma era de
calendário é um sistema de numeração dos
anos de um calendário, que se baseia na
escolha de uma época de início de contagem, geralmente associada a um acontecimento notável, tal como a realização das
primeiras Olimpíadas (779 a.C.), a mítica
fundação de Roma (753 a.C.), a batalha de
Actium (31 a.C.), o nascimento de Cristo
(1 AD), a subida ao cargo de imperador de
Diocleciano (284 AD), a saída do profeta
Maomé de Meca para Medina (623 AD), etc.
O calendário Juliano, que entrou em vigor
no mundo romano em 46 a.C., estava inicialmente associado à era da fundação de
Roma (ab urbe condita – AUC). Mais tarde,
foram usadas a era de Augusto e a era do
imperador Diocleciano, a que os cristãos
chamaram a era dos mártires. No princípio
do séc. IV, o Imperador Constantino decretou o início do ano no dia um de setembro
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A Hispânia romana

(ano bizantino) e situou a criação do Mundo
no dia um de setembro de 5.509 a.C. O calendário Juliano foi usado, no império do
Oriente, em particular, pela Igreja Ortodoxa,
até aos dias de hoje, associado à era da
criação do Mundo.
Em 523 AD, o monge Dionisius Exiguus,
cónego da Cúria romana, calculou o nascimento de Cristo para o dia 25 de dezembro
de 753 AUC (na realidade, Cristo terá nascido entre 4 e 7 a.C.). Dionisius escolheu o
dia 25 de dezembro por ser o dia do solstício de inverno (dies natalis solis invictus), no
calendário romano. O primeiro ano após o
nascimento de Cristo (754 AUC) foi designado por ano 1 AD (anno domini). O ano
imediatamente anterior ao ano 1 AD, passou a ser o primeiro ano antes de Cristo
(1 a.C.), deste modo não existe ano zero e
o nascimento de Cristo ocorreu no final do
ano 1 a.C. A contagem dos anos do calendário Juliano a partir da data de nascimento
de Cristo, a chamada era de Cristo, foi adotada muito lentamente no mundo Cristão.
Na Hispânia, o calendário Juliano foi usado,
durante muito tempo, com a era hispânica
de César Augusto iniciada no ano 38 a.C. Mais
tarde, em Leão e Castela, o calendário Ju-

liano passou a ser associado à era do rei
Afonso X, o sábio, com início em 1257 AD.
Em Portugal, como já foi referido, a era hispânica de César Augusto foi mantida até 1422
AD, durante quase mil e quinhentos anos.
A era hispânica de César Augusto suscita
algumas perguntas de difícil resposta, nomeadamente, porque foi adotada na Hispânia uma era de César Augusto com início
em 38 a.C., quando em Itália foi usada uma
era de César Augusto com início em 31 a.C.,
ano da batalha de Actium, em que Augusto
derrotou decisivamente Marco António e
Cleópatra e se tornou o governante incontestado do império romano? Aparentemente,
os hispano-romanos começaram a usar a
era de Augusto antes dos italo-romanos.
O comandante Fontoura da Costa, na sua
“Reforma do Calendário”, afirma que a era
hispânica comemora a conquista definitiva
da Hispânia por César Augusto, em 39 a.C.,
no entanto, a campanha de conquista do
território da Cantábria, sob o comando de
Augusto, ocorreu apenas em 25 a.C. e foi
seguida de várias revoltas. Uma pesquisa
da cronologia de Augusto refere o ano 38
a.C. apenas como o ano em que foi renovado, por cinco anos, o pacto de Bolonha
que instituiu o segundo triunvirato entre
Augusto, Marco António e Marco Lépido,
facto que não interessava particularmente
à Hispânia.
A leitura de um artigo da professora Estela
Garcia Fernández sobre a “Hispania de Augusto”, sugeriu-me uma motivação mais
credível para a escolha do ano inicial da era
hispânica de Augusto, que tem a ver com as
várias reorganizações administrativas da
Hispânia, levadas a cabo por Roma. Ainda
no tempo da república, a Hispânia foi dividida
em duas províncias: a Hispânia Citerior, com
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capital em Tarraco (Tarragona) e a Hispânia
Ulterior, com capital em Corduba (Córdova).
Em 39 a.C., a Hispânia voltou a ser reunida
numa só província, governada por um procônsul, assistido por vários legados. Esta

dignificação da Hispânia constituiu uma boa
razão para que o ano 38 a.C. fosse adotado
pelos hispano-romanos como origem de
uma nova era (hispânica). Note-se que, em
27 a.C., a Hispânia voltou a ser dividida em

Citerior e Ulterior. Finalmente, em 15 a.C., a
Citerior passou a ser designada por Tarraconense e a Ulterior foi subdividida na Bética,
com capital em Corduba, e na Lusitânia, com
capital em Emerita Augusta (Mérida). ING

Colégio Nacional de Engenharia Geográfica

iGEO – Informação Geográfica

O

iGEO trata-se de uma iniciativa do Ministério do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia, que visa disponibilizar
os dados existentes na Administração Pública à Sociedade e às entidades de Investigação e Ensino.
Esta informação está acessível para consulta

e disponibilização em www.igeo.pt e também
via serviços Web, não existindo a criação de
novos repositórios de dados, mas sim a sistematização de um modelo estruturado de
disponibilização e integração dos mesmos
pelos seus utilizadores. Já se encontra disponível a app iGEO Ordenamento que permite

navegar nas fontes de informação geográfica da área do ordenamento fornecidas pelo
portal iGEO.PT.
Para o desenvolvimento de outras apps móveis que utilizem os dados disponíveis foi
também disponibilizada uma área de código
fonte aberto. ING
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Vamos

O

?

verbo GEODECIDIR está a começar a entrar no léxico das palavras portuguesas graças a uma iniciativa da Escola Superior
de Tecnologia do Barreiro (Instituto Politécnico de Setúbal) que juntou decisores, técnicos e inves tigadores da área da informação
geográfica. Nos dias 15 e 16 maio aquela Escola organizou a Conferência Nacional de Geodecisão, um fórum onde especialistas de

Sessão de abertura

diversas áreas apresentaram e discutiram como a informação geo
gráfica deve ser utilizada na tomada de decisão em diferentes áreas
de atividade no nosso País. “Decidir com base em informação de
caráter geográfico” pode constituir assim uma possível definição
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Uma das sessões técnicas

Comissão organizadora

para a nova palavra que, espera-se, venha rapidamente a ter uma
utilização corrente em face do universo de tomada de decisões que
necessitam do uso de dados georreferenciados.
A enorme quantidade de informação geográfica disponível na Internet, e o aumento de ferramentas grátis que permitem manipular essa informação, levou também a decisão até aos utilizadores
menos experientes. A democratização da informação geográfica implica que a mesma seja nuclear para milhões de pessoas,
com menor utilização da informação geográfica em formato físico.
O esforço na organização da informação geográfica digital, a cria-

ção de infraestruturas de dados geográficos, a normalização da
informação geográfica e a geração de negócio a partir da sua utilização, são objetivos modernos e cada vez mais atuais. O contributo das ciências clássicas apoia as novas tendências, constituindo-se novas formas de análise da informação geográfica. O esforço
europeu em completar as iniciativas Copernicus (programa da observação da Terra), Diretiva INSPIRE (normalização europeia de
informação geográfica) e Galileo (GNSS europeu para posicionamento geográfico), foram áreas de interesse abordadas nesta primeira Conferência Nacional de Geodecisão. ING
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Alunos da Universidade de Aalborg visitam Lisboa

E

ntre 29 de abril e 3 de maio, um grupo
de 16 alunos do mestrado em Gestão
do Território da Universidade de Aalborg, Dinamarca, esteve em Lisboa com o objetivo
de visitar algumas instituições portuguesas.
A organização da visita teve a colaboração
do Colégio de Engenharia Geográfica da
Ordem dos Engenheiros (OE), tendo o grupo
visitado a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o Instituto Geográfico do
Exército, a Direção-geral do Território e o
Instituto Hidrográfico. No final do dia 29 estiveram na Sede Nacional da OE onde puderam conviver com (futuros) colegas de
profissão, membros do Colégio.
Durante a visita à Ordem foi feita uma apresentação do mestrado e das oportunidades
de emprego na Dinamarca. O mestrado é organizado pela Faculty of Engineering and
Science da Universidade de Aalborg, uma cidade situada no centro da Dinamarca, e con-

templa três especializações: Geoinformatics,
Land Management ou Surveying and Mapping. No mestrado em Geoinformática aprendem a utilizar as mais recentes tecnologias
de informação geográfica para resolver problemas reais e ganham competências para
gerir diversos tipos de informação geográfica.

A formação em Gestão do Território tem como
objetivo capacitar os futuros profissionais
para lidar com as questões ligadas à gestão
do território e à construção de sistemas de
administração territorial. Já a especialização em Engenharia Topográfica e Cartografia
procura dotar os alunos com conhecimentos
teóricos/práticos sobre o uso das tecnologias
de posicionamento e de representação do
território. Após a conclusão do mestrado as
perspetivas de encontrar um emprego são
elevadas, sendo que os profissionais que mais
rapidamente entram no mercado de trabalho
são os da área da Engenharia Topográfica,
devido à grande procura destes especialistas,
em especial, por parte de empresas que operam na Noruega. Estes alunos encontram-se
a frequentar o segundo semestre do curso
(de um total de quatro), sendo que a maioria
era licenciada em Topografia, Planeamento
e Gestão do Território. ING
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1st FIG Young Surveyors North American Meeting

À

semelhança do que ocorreu em outubro de
2013, com o 1.º Encontro Europeu FIG Young
Surveyors – organizado em colaboração com a
Ordem dos Engenheiros –, também no continente
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norte-americano se organizou um evento FIG Young
Surveyors.
Este Encontro, decorrido em San Diego a 14 e 15 de
abril último, teve como objetivo debater o estabele-

FIG
YOUNG
SURVEYORS
NORTH
AMERICAN
MEETING

APRIL 14-15, 2014

SAN DIEGO, CALIFORNIA
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cimento de uma rede e de um programa Young Surveyors no norte
da América. A iniciativa teve organização conjunta da FIG, FIG Foundation e National Society of Professional Surveyors (NSPS).
Na organização do Encontro (mais restrito do que o de Lisboa, já
que só teve 25 participantes), estiveram envolvidos dois jovens profissionais, Amanda Askren (Coordenadora dos Young Surveyors
NSPS) e Adam Schleicher, que anteriormente tinham estado presentes no Encontro Europeu em Lisboa. ING

Iniciativas Regionais

•	Sessão Pública sobre a Extensão da Plataforma Continental ‣ ver secção Regiões ‣ NORTE
•G
 eográfica discute Geoprocessamento e Informação Voluntária  ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO
•	Engenheiros visitam ROV “Luso” ‣ ver secção Regiões ‣ SUL
•	Plataforma Continental em debate na Ordem ‣ ver secção Regiões ‣ SUL

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

AGRONÓMICA
Pedro Castro Rego > regopedro@hotmail.com

Iniciativas Regionais

•	Visita ao Empreendimento Hidroagrícola do Alqueva ‣ ver secção Regiões ‣ SUL

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

Florestal
António Sousa Macedo > antonio.macedo@metacortex-consulting.com

Iniciativas Regionais

•	Sessão “Agentes Bióticos Emergentes em Plantas Lenhosas” ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia de

Materiais
Luís Gil > luis.gil@lneg.pt

ENEM 2014 – Encontro Nacional de Estudantes de Materiais

O

ENEM resulta de uma colaboração entre o Colégio de Engenharia de Materiais da Ordem dos Engenheiros (OE) e a Sociedade Portuguesa de Materiais (SPM) e visa promover o contacto
entre estudantes de materiais das diferentes universidades do País.
O 4.º ENEM decorreu este ano na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na Caparica, nos dias 6 e 7
de março, tendo juntado mais de 200 participantes. O evento ini-

ciou-se a 5 de março, com um jantar oferecido aos alunos deslocados de outras Universidades.
O programa da manhã iniciou-se com três apresentações:
•	Professor Rodrigo Martins, Presidente do Departamento de Ciência dos Materiais da FCT/UNL e Presidente do E-MRS: “O futuro dos Materiais em Portugal e na Europa”;
•	Professor Leopoldo Guimarães, Fundador do Departamento de
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Ciência dos Materiais da UNL, primeiro a nível nacional: “Materiais: Trajetória de uma causa maior”;
•	Doutor Pablo Garcia Tello, Consultor Sénior na PNO Consultants:
“Promising technologies for Europe”.
Após o intervalo para café, seguiram-se apresentações de Departamentos de algumas Escolas de Engenharia: Departamento de
Ciência dos Materiais da FCT/UNL; Departamento de Engenharia
de Polímeros – IPC/I3N da Universidade do Minho; Departamento
de Engenharia de Materiais e Cerâmica da Universidade de Aveiro.
A finalizar a sessão da manhã, a Eng.ª Patrícia Carvalho, Professora do IST e Coordenadora Regional Sul do Colégio de Engenharia
de Materiais da OE, apresentou a situação atual do Observatório de
Empregabilidade de Engenharia de Materiais.
A sessão da tarde decorreu com as seguintes apresentações:
•	“Publishing in Materials Science – And How to Maximize Your
Success”, pelo Doutor Jörn Ritterbusch, Editor Chefe na Wiley-VCH;
•	“Graphene nanoribbons and nanoflakes: synthesis and applications in polymers”, pela Professora Maria Conceição Paiva, Universidade do Minho;
•	“A new methodology for tailoring the properties of polymeric automotive components”, pelo Doutor Carlos Nuno Barbosa, Universidade do Minho;
•	“InnoMatNet – Rede Europeia para a promoção da colaboração
entre os investigadores na área dos materiais e as indústrias
criativas”, pela Doutora Susana Figueiredo, Sociedade Portuguesa de Inovação;
•	“Revestimentos protetores autorreparadores”, pelo Professor
Mário Ferreira, Universidade de Aveiro.

O dia seguinte, 7 de março, iniciou-se com a Professora Elvira Fortunato, Diretora do CENIMAT/I3N, que apresentou o seu percurso
académico. Seguiu-se um conjunto de palestras de Centros de Investigação: INL, pelo Professor Paulo Jorge Freitas; CICECO, pelo
Professor João Rocha; YDreams, pelo Professor António Câmara;
CENTI, pela Dr.ª Ana Patrícia Cardoso.
Após o intervalo para café, foi a vez dos ex-alunos: Eng.ª Cristina
Gaspar – Investigadora de doutoramento na empresa Aalto/VTT –
“Technology for business”; Eng. José Valadas – Engenheiro de Materiais na Visteon; Eng.ª Tânia Silva – Engenheira de Materiais na
Rinave; Prof. Doutor João Pedro Veiga – Engenheiro de Materiais,
docente e investigador.
A Sessão da manhã terminou com um fórum/debate.

Durante a tarde, decorreu uma mostra de empresas e centros de
investigação, em que estiveram presentes, entre outros: OGMA,
Galp, BEE Very Creative, Amorim, Embraer, Godinho Luz, iNOVA
Future, UNL SIAM Student Chapter, Ynvisible, Sociedade Portuguesa
de Inovação, OE e SPM.
Realizaram-se também visitas aos “Laboratórios Abertos” CENIMAT, CEMOP e DCM.
O ENEM terminou com um jantar de encerramento e uma festa
convívio. A próxima edição está a ser planeada para 2016, na Universidade da Beira Interior. ING

Colégio Nacional de Engenharia de Materiais

U

Novo processo utiliza energia solar
para produzir materiais fotovoltaicos

m novo processo desenvolvido por investigadores da Oregon
State University permite produzir materiais para a energia
solar através de energia solar.
De acordo com o Treehugger, este método baseia-se num processo
de produção contínuo: a energia solar aquece os materiais num
fluxo contínuo, gerando uma tinta fotossensível que pode ser usada
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para imprimir os painéis solares – de filme fino, permitindo poupar
tempo e custando menos que os processos atuais.
Estas células solares são também 20% mais eficientes do que as
tradicionais, ainda que os resultados tenham sido garantidos apenas em laboratório.
Fonte: http://greensavers.sapo.pt
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Espuma de alumínio pode “revolucionar” indústria automóvel

U

ma equipa da Universidade de Aveiro,
liderada por Isabel Duarte, desenvolveu
uma metodologia experimental de produção
de tubos preenchidos com espuma de alumínio que, segundo a Universidade, pode vir
“a revolucionar” a indústria automóvel.
A espuma metálica, que já está a ser incorporada em alguns automóveis topo de gama
na Alemanha, é um material resistente, relativamente ao seu peso, e que absorve bem
a energia de impacto, com reflexos na segurança dos ocupantes em caso de acidente.
É também leve, o que potencia baixos consumos de combustível, e é poroso, amortecendo com isso ruídos e vibrações.
A equipa de investigação, do Departamento
de Engenharia Mecânica, desenvolveu uma

metodologia experimental que garante a
produção de tubos de alumínio preenchidos
com espuma de alumínio, cujo preenchimento é feito durante a etapa de formação
da própria espuma.
Os primeiros resultados alcançados “são
bastante promissores, já que o processo
garante uma ligação forte entre a espuma
e as paredes internas do tubo exterior que
se reflete no seu comportamento mecânico”,
revela a investigadora.
As novas estruturas têm no núcleo em espuma de alumínio o papel de proporcionar
uma elevada taxa de absorção de energia
por unidade de peso, enquanto os tubos
contribuem para a rigidez e a resistência
mecânica do conjunto.

“Têm apresentado um bom desempenho
mecânico, mais fiável e previsível, comparativamente com outras estruturas semelhantes”, diz Isabel Duarte, explicando que
“a metodologia permite preencher estruturas metálicas ocas com espuma sem
recorrer às técnicas secundárias como colagem e soldadura geralmente usadas, reduzindo assim uma etapa na produção de
um componente automóvel”.
A investigação está a ser realizada com o
apoio da empresa MJAmaral e em parceria
com grupos de investigação da Universidade
Técnica de Berlim (Alemanha), da Universidade de Maribor (Eslovénia) e da Universidade de Split (Croácia).
Fonte: http://sol.sapo.pt

Colégio Nacional de Engenharia de Materiais

Materials360 Online

P

or ser do maior interesse para engenheiros e cientistas na área dos Materiais, aqui fica a informação de um site com
origem na Materials Research Society and
Cambridge University Press. A plataforma
junta as mais importantes notícias relacionadas com Ciência dos Materiais num único
local, constituindo uma ferramenta essencial para quem trabalha nestes domínios.
Além disso, faz a ligação a todas as publicações da Materials Research Society.
> www.materials360online.com
Colégio Nacional de Engenharia de Materiais

Colégio Nacional de Engenharia de Materiais

M2D’2015 – 6th International
Conference on Mechanics
and Materials in Design

Congresso Internacional de Metalurgia
e Materiais SAM-CONAMET/IBEROMAT 2014
XIII Simpósio Matéria

O

stá a decorrer a segunda chamada de resumos para a Conferência M2D’2015, a realizar entre 26 e 30 de julho de 2015 em
Ponta Delgada, nos Açores. Os resumos serão aceites até 15 de
dezembro.

E

SAM-CONAMET/IBEROMAT 2014, sob o qual também terá
lugar o Simpósio Matéria 2014, será realizado na cidade de
Santa Fé, capital da província de Santa Fé, na Argentina, entre os
dias 21 e 24 de outubro. A Organização das Nações Unidas declarou
2014 como o Ano Internacional da Cristalografia, que é uma das
áreas mais importantes no estudo e caracterização de materiais.

> Mais informações estão disponíveis em http://paginas.fe.up.pt/clme/m2d2015

> Mais informações estão disponíveis em www.unl.edu.ar/materiales2014
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Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia

Informática
Vítor Santos > vitors@netcabo.pt

Iniciativas Regionais

•	Visita à Brisa Inovação e Tecnologia ‣ ver secção Regiões ‣ SUL

Especialidades e Especializações Verticais

Colégio Nacional de

Engenharia do

Ambiente
João Tiago de Almeida > jtalmeida@gmail.com

Iniciativas Regionais

•	Sessão “Avaliação de Ciclo de Vida: Metodologia e Aplicações” ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO
•	Viseu promove Encontros de Engenheiros ‣ ver secção Regiões ‣ CENTRO

Especializações Horizontais

Especialização em

Transportes e Vias de Comunicação
Alice Freitas > T. 21 313 26 60 > F. 21 313 26 72 > aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

1.º Encontro de Especialistas
em Transportes e Vias de Comunicação

O

1.º Encontro de Especialistas em Transportes e Vias de Comunicação da Ordem
dos Engenheiros (OE) teve lugar no dia 15
de maio, na Sede Nacional da OE, e iniciou-se com a realização do Workshop “A Especialização em Transportes e Vias de Comunicação: Oportunidades e Sinergias”, que
decorreu no auditório Sande Lemos com a
presença de 20 especialistas.
O Coordenador da Comissão Executiva de
Especialização, Eng. José Valle, abriu o Work
shop com uma apresentação em que fez
referência à génese e evolução desta Especialização transversal que conta já com 93
especialistas, tendo salientado aspetos relevantes da atividade desenvolvida e concluído
com uma alusão à intenção e objetivos que
presidiram à realização do Encontro, designadamente um melhor conhecimento sobre
as expectativas dos especialistas, os desafios
que enfrentam e formas de dinamizar as atividades a desenvolver pela Especialização e
de promover a interação entre todos.
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Seguiu-se uma sessão de trabalho, conduzida pelos Engenheiros António Lemonde de
Macedo e Tiago Farias, que teve em vista,
fundamentalmente, obter respostas a um
questionário neste âmbito, para o que os participantes foram organizados em quatro grupos que debateram as questões colocadas.
Após esta fase, cada grupo indicou um relator que apresentou as respostas e demais
comentários do seu grupo, tendo-se obtido
conclusões importantes para o trabalho da
Comissão e para a afinação de um inquérito
que será alargado a todos os especialistas.
O Encontro prosseguiu com um almoço volante de convívio onde estiveram também

presentes o Bastonário e o Vice-presidente
Nacional da OE, assim como um dos oradores e o moderador da Conferência que
iria decorrer da parte da tarde.
A Conferência “Oportunidades para o Setor
dos Transportes – Estratégias e Perspetivas
de Financiamento para Projetos Nacionais”
concluiu o programa deste 1.º Encontro de
Especialistas em Transportes e Vias de Comunicação da OE. ING
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Especialização em Transportes e Vias de Comunicação

Especialização debate
“Oportunidades para o Setor dos Transportes”

S

ubordinada ao tema “Oportunidades
para o Setor dos Transportes – Estratégias e Perspetivas de Financiamento”, a
Conferência promovida pela Especialização
em Transportes e Vias de Comunicação
concluiu o programa do 1.º Encontro de Especialistas em Transportes e Vias de Comunicação da Ordem dos Engenheiros (OE),
decorrido no dia 15 de maio.

No atual contexto nacional de contenção da
despesa pública, importa realçar que, ainda
assim, o setor dos transportes, seja nas infraestruturas, seja na operação, não pode
ser ignorado e descurado, porquanto é fundamental para assegurar a mobilidade de
pessoas e bens, e, como tal, para a atividade
e competitividade das empresas. Desejável
e oportuno, será então necessário dispor
de uma perspetiva conjunta da situação
presente, identificando oportunidades e desafios que se colocam aos agentes do setor,
em particular às empresas de construção
e à Engenharia em geral.
Neste evento, em que estiveram presentes
cerca de uma centena de participantes, pre-

tendeu-se equacionar e debater se o conjunto das prioridades de intervenção propostas no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas – Horizonte 2014-2020
(PETI), resulta em projetos que superem
barreiras e eliminem estrangulamentos
existentes, assegurando as adequadas ligações entre os principais polos-chave do
desenvolvimento do País (cidades, portos,
plataformas modais e aeroportos) e respetiva coerência e articulação com as ligações

ao resto do Mundo e em particular à Europa.
Igualmente se visou ponderar e debater o
enquadramento financeiro desses mesmos
investimentos e em que medida são conformes com uma correta e adequada perspetiva de política económica sustentável.
A Conferência contou com uma breve apresentação da atividade desenvolvida pelo
GTIEVA – Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado,
tendo como horizonte o ano 2020, feita por
António Lemonde de Macedo, membro da
Comissão de Especialização em Transportes e Vias de Comunicação da OE, a que se

seguiu uma outra sobre “Estratégias e instrumentos de financiamento europeu disponíveis para projetos portugueses, no setor
dos Transportes – ciclo 2014/2020“, no âmbito da Comissão Europeia, apresentada por
José Laranjeira Anselmo, Administrador na
CE/DG MOVE – Redes Transeuropeias de
Transportes.

O enfoque relativo às considerações económicas e perspetivas de política económica
foi tratado na intervenção de Alfredo Marvão
Pereira, Professor Catedrático no Departamento de Economia do College of William
and Mary, nos Estados Unidos da América,
que reforçou a convicção de que Portugal
se deverá concentrar na forma de rentabilização das infraestruturas existentes, em
vez de se distrair com a crítica às opções
tomadas no passado. O debate, que foi bastante profícuo e teve como moderador o jornalista económico e docente universitário,
Camilo Lourenço, permitiu aprofundar não
só uma retrospetiva sobre o setor dos Transportes, mas também as possibilidades e as
necessidades futuras. ING

Especialização em Transportes e Vias de Comunicação

Gestão Técnica de Frotas Rodoviárias
Na busca do desenvolvimento sustentável

A

Especialização em Transportes e Vias
de Comunicação da Ordem dos Engenheiros (OE) organizou, a 19 de maio, no
Auditório da OE, em Lisboa, a Sessão de
Lançamento do livro “Gestão Técnica de
Frotas Rodoviárias – Na Busca do Desenvolvimento Sustentável”, com autoria do
Eng. João Reis Simões e edição da Ingenium
Edições/Ordem dos Engenheiros.

A obra, com prefácio do Eng. Luís Mira Amaral, enfatiza o papel relevante que o setor
dos transportes assume ao nível do consumo energético global, com efeitos económicos e ambientais graves para a Humanidade. Assim, neste seu livro, o Eng. Reis
Simões apresenta modelos de gestão que
compreendam preocupações de natureza
ambiental e de poupança energética no de-

sempenho e nas diferentes etapas da vida
dos veículos rodoviários, maximizando as
suas capacidades técnicas e potenciando os
seus contributos para um desenvolvimento
mais sustentável.
A sessão foi presidida pelo Vice-presidente
Nacional da OE, Eng. Carlos Loureiro, conduzida pelo Eng. Jorge Zuniga Santo, membro da Comissão Executiva da Especialização,
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e contou com a intervenção do Eng. Mira Amaral,
que referenciou os 1.º e 2.º choques petrolíferos como
eventos que eliminaram a utilização do petróleo para
produção elétrica nos países ocidentais, enquanto o
3.º choque petrolífero, em curso, induzirá à redução
da utilização de petróleo no setor dos transportes.
Estes fenómenos introduzem mudanças no setor,
nomeadamente a incorporação dos biocombustíveis,
veículos movidos a eletricidade e, sobretudo, um

enormíssimo aumento da eficiência energética nos
transportes. A cerimónia culminou com a apresentação do conteúdo da obra pelo autor e por uma
sessão de autógrafos.
> O livro encontra-se disponível para venda
	na Sede da OE, em Lisboa, bem como através
da Internet, no Portal do Engenheiro, em
www.ordemengenheiros.pt/pt/loja

Especialização em Transportes e Vias de Comunicação

Visita Técnica ao Porto de Setúbal

A

Especialização em Transportes e Vias
de Comunicação realizou, no dia 25 de
junho, uma Visita Técnica ao Porto de Setúbal, tendo como objetivo dar a conhecer
a evolução dos projetos ali em curso e as
perspectivas para o seu desenvolvimento
futuro, de acordo com as orientações estratégicas para este sector.
A iniciativa assumiu particular relevância,
numa altura em que se perspetivam investimentos no eixo portuário Lisboa – Setúbal
– Sines, em articulação com outros modos

de transporte, nomeadamente caminho-de-ferro, potenciando o transporte de mercadorias e o conjunto das ligações entre
portos, plataformas logísticas e parques industriais, por forma a assegurar as adequadas ligações ao resto do Mundo e, em particular, à Europa. Foram visitados os terminais: RO-RO, em parte concessionado à
Autoeuropa, mas por onde é desembarcada
a maior parte dos automóveis importados
que utilizam o transporte marítimo, ocupando este Porto a liderança a nível nacio-

nal, com cerca de 95% de tráfego; Multiusos
1, para carga fracionada, granéis sólidos e
ro-ro; Multiusos 2, especializado na movimentação de contentores, que, com 20ha
de parque, é um dos maiores terminais de
contentores do País (a seguir a Sines).
Os 33 participantes na Visita, que demonstraram um grande interesse, tiveram oportunidade de verificar que o Porto de Setúbal
se posiciona como a solução shortsea para
a região de Lisboa, devido às sua excelentes características nos acessos rodoferroviários e marítimos, dispondo de terminais
especializados nas várias tipologias de carga.
A baixa taxa de ocupação do terminal Multiusos 2, cerca de 25%, mantém atual a questão da necessidade de efetuar um novo investimento num terminal de contentores de
shortsea na zona de Lisboa, designadamente
se este envolver dinheiros públicos. ING

Especializações Horizontais

Especialização em

Engenharia de Climatização
Alice Freitas > T. 21 313 26 60 > F. 21 313 26 72 > aafreitas@ordemdosengenheiros.pt

ICAD 2014 – 8th International Conference on Axiomatic Design

O

Departamento de Engenharia Mecânica
e Industrial e a unidade de investigação
UNIDEMI organizam a Conferência Internacional em Projeto Axiomático – ICAD 2014,
onde serão apresentadas as principais
evoluções e aplicações desta teoria. A iniciativa decorre de 24 a 26 de setembro, no
campus da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, na
Caparica. A Conferência abordará como
temas o projeto mecânico, a energia, a sustentabilidade e as implicações organizacio94 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

nais e governamentais. Esta teoria, publicada em 1980 pelo Professor Nam P. Suh,
então no MIT, sobre o modo de fazer bons
projetos, foi sucessivamente aplicada ao
projeto mecânico, a algoritmos, ao desenvolvimento de organizações e mesmo de
países. Pelo facto de ter sido desenvolvida
no MIT, muitos dos participantes no con-

gresso têm ligações aquela instituição de
ensino. Há ainda a referir o interesse estratégico desta teoria, pois foi a utilizada pelo
Professor Suh enquanto coordenador do
programa de desenvolvimento da República
da Coreia.
Desconto de 20% para os membros da
Ordem dos Engenheiros em todas as modalidades de inscrição.
> Mais informações estão disponíveis em
http://eventos.fct.unl.pt/icad2014
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Que futuro para a Acústica, em Portugal?

da Acústica, designadamente projeto, obra e

Luís Santos Lopes
Coordenador da Especialização em Engenharia Acústica da Ordem dos Engenheiros

de ensaios normalizados e executados por en-

E

avaliação final, esta última efetuada por meio
tidades acreditadas no âmbito do Sistema Português da Qualidade.

mbora o tema em assunto esteja na ‘ordem

análise prévia da sua viabilidade atestada por

Tendo em conta que a reabilitação representa,

do dia’ desde o início desta década, em

um técnico qualificado, não se afigura de todo

atualmente, a maior parte da atividade da cons-

resultado da rápida mudança de paradigma na

razoável, antes constituindo uma guinagem ‘de

trução civil, a simples e total isenção de requi-

atividade da construção civil e obras públicas,

oito para oitenta’ que, aliás, não tem paralelo

sitos acústicos que lhe passa a estar associada

a recente publicação do Regime Especial de

com as disposições adotadas no RERU, relati-

equivale a deitar fora grande parte do acervo

Reabilitação Urbana (RERU), introduzido pelo

vamente às outras disciplinas da construção.

técnico e profissional adquirido, impossibilitan-

Decreto-Lei n.º 53/2014, veio recolocá-lo – e de

De facto, a não surgir uma revisão deste RERU,

do-o de se constituir numa mais-valia para a

forma dramática – no centro das interrogações

no que se refere ao âmbito da isenção de re-

economia e para os consumidores.

da ‘comunidade acústica’, entendida esta como

quisitos acústicos, estar-se-á a fazer jus às

Em decorrência, a resposta à questão que titula

o conjunto de pessoas e instituições que se de-

acusações que já se fazem ouvir, de entrarmos

este artigo – Que futuro para a Acústica, em

dicam às suas diversas vertentes, tais como,

na fase da ‘reabilitação rasca’.

Portugal ? – afigura-se sombria e incerta. Mas

projeto, fabricação de produtos, instalação de

Reabilitar significa tornar a habilitar. Pelo que

uma coisa parece certa: na ausência de altera-

soluções, ensino, investigação e avaliação.

reabilitação habitacional significa tornar a habi-

ções a este regime, assistir-se-á a uma cres-

Convém lembrar que o RERU isenta totalmen-

litar uma habitação ao seu uso funcional. Ora,

cente judicialização da Acústica, em resultado

te a reabilitação de edifícios habitacionais da

as exigências funcionais de uma habitação no

de conflitos entre consumidores e promotores

observação de quaisquer requisitos acústicos.

século XXI não são as mesmas de antigamente,

imobiliários, a par de uma marginalização dos

O mesmo sucedendo com as frações habita-

pelo que encarar a reabilitação como tratando-

técnicos de Acústica, que tenderão a ser cha-

cionais inseridas em edifícios mistos.

-se apenas de um reset da sua habitabilidade

mados a posteriori para mitigar reclamações,

Mesmo nos casos de reconstrução – em que

não se afigura adequado. O tema da ‘compo-

mediante implementação de medidas correti-

não existem as alegadas dificuldades técnicas

nente acústica da reabilitação’ tem, aliás, ganho

vas... Será um retrocesso nos avanços que se

de implementação de soluções de condiciona-

relevância crescente na generalidade dos países

iniciaram em 1987, com a publicação do pri-

mento acústico – prevalece a total isenção de

europeus, destacando-se a inovação em pro-

meiro RGR (Decreto-Lei n.º 251/87, que já in-

requisitos acústicos! Ou seja, um consumidor

dutos e soluções destinados a este fim.

cluía uma secção sobre requisitos acústicos de

que vá adquirir uma fração habitacional em edi-

Tendo por base o exposto, a Comissão Execu-

edifícios) e à revelia do que sucede nos países

fício reabilitado de raiz, porventura no centro da

tiva da Especialização em Engenharia Acústica

do espaço europeu em que nos inserimos.

cidade e vendido a preços consentâneos com

apresentou internamente, no seio da Ordem,

Impõe-se, pois, uma revisão deste RERU e/ou

boa qualidade de construção, estará afinal a in-

um documento setorial relativo às consequên-

do RRAE, no sentido de confinar a isenção de

vestir numa caixa de surpresas, naturalmente

cias da aplicação deste RERU na qualidade

requisitos acústicos às obras de reabilitação dos

desagradáveis.

acústica do edificado, com o objetivo de contri-

edifícios habitacionais que não envolvam a sua

Mas se a total isenção nestes casos de recons-

buir para uma eventual posição crítica e inte-

reconstrução ou alteração estrutural.

trução se afigura gritante, também o é a ine-

grada, da Ordem, sobre este Diploma.

Entretanto, e para contrabalançar este cenário

xistência de qualquer procedimento de análise

Convém lembrar que, em Portugal, a evolução

sombrio, saúda-se a recente publicação do mé-

prévia comprovativa das alegadas ‘dificuldades

do quadro legislativo sobre o ruído ambiente

todo LNEC de classificação acústica de edifícios

técnicas’, relativamente aos edifícios a reabilitar

(RGR) e a acústica de edifícios (RRAE) registou

habitacionais, o qual poderá constituir-se num

num quadro conservador.

progressos importantes nas últimas três déca-

instrumento útil à promoção de ‘consumidores

Há que concordar que a disposição anterior-

das, aproximando-se das boas práticas adota-

informados’ no domínio da qualidade acústica

mente em vigor – RRAE, republicado pelo De-

das, há já mais tempo, pela generalidade dos

do bem habitacional que adquirem. Mas para

creto-Lei n.º 96/2008 – não era eficaz, do ponto

países europeus. De par com esta evolução,

que isso aconteça, deverá consagrar-se a obri-

vista da adequação a cada caso concreto, na

registou-se uma maior consciencialização do

gatoriedade desta classificação para os edifícios

medida em que apenas contemplava uma di-

consumidor sobre o seu direito a um ambiente

novos e, com caráter facultativo, para os que

minuição genérica de 3 dB nas exigências re-

acústico adequado, como o prova, por exemplo,

são objeto de reabilitação. Consagração esta

lativas aos requisitos acústicos aplicáveis a edi-

o inquérito levado a cabo pela DECO. E também

que poderá ser efetuada no quadro de uma

fícios situados em zonas históricas. Mas a total

de par, formaram-se técnicos qualificados para

revisão pontual do RRAE. Assim o entenda o

isenção de requisitos acústicos, sem qualquer

o exercício profissional nas diversas vertentes

legislador!
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SOBRE OS CICLOS DE KONDRATIEFF
E A NECESSIDADE DO APARECIMENTO
DE UM NOVO PARADIGMA ENERGÉTICO

Summary

Resumo

João F.P. Gomes
Especialista em Energia pela Ordem dos Engenheiros
Professor Coord. com Agregação, ISEL – Inst. Sup. de Eng. de Lisboa, Área Depart. de Eng. Química, R. Conselheiro Emídio Navarro, 1959-007 Lisboa, Portugal
Investigador, IBB – Inst. de Biotecnologia e Bioengenharia, Inst. Superior Técnico – Universidade de Lisboa, Av. Rovisco Pais, 1049-001 Lisboa, Portugal
Email: jgomes@deq.isel.ipl.pt

A

atual crise económica parece ter alguma explicação com
base na ocorrência das ondas cíclicas de Kondratieff.
Assumindo a existência destes ciclos, estaremos no fim da
fase de estagnação do 5.º ciclo de Kondratieff, e prestes a
testemunhar o aparecimento de um novo ciclo na sequência da revolução das tecnologias de informação e telecomunicações que ocorreu no 5.º ciclo. Como a fase estagnação,
deste último ciclo, tem vindo a ser caracterizada por preços
elevados de energia, parece evidente que o novo ciclo terá
que incluir alterações significativas no que diz respeito à
produção e utilização de energia. Este artigo discute, brevemente, a necessidade do aparecimento de um novo paradigma energético que irá ter uma influência marcante relativamente ao desenvolvimento de novos processos “limpos”
de produção.

T

he actual economic crisis seems to found some explanation
on the basis of the occurrence of cyclic Kondratieff Waves.
Assuming the existence of these cycles, we are currently in
the end of the stagnation phase of the 5th Kondratieff Wave,
and about to witness the emergence of a new wave thus
following the Information and Telecommunications Technological
revolution that took place in the 5th wave. As the current
stagnation period is characterized by high energy prices, it
becomes apparent that a new wave has to include significant
changes in energy production and use. This paper briefly
discusses the emergence of a new energy paradigm thus
influencing the development of new clean production processes.
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1. Os ciclos longos de Kondratieff

Frequentemente, a Humanidade necessita dispor de previsões e estimativas para consubstanciar e justificar as suas ações. Nestas condições, a previsão das tendências económicas mundiais seriam de
grande utilidade, particularmente se estas previsões pudessem ser
tão específicas de modo a dizer respeito a determinados setores de
atividade económica. Os ciclos de Kondratieff, também conhecidos
como ciclos longos ou super-ciclos, podem ser descritos como
ciclos de forma sinusoidal que
descrevem os grandes movimentos macroeconómicos mundiais,
apesar de terem sido desenvolvidos originalmente para descrever as economias dos países capitalistas (Korotayev e Tsirel, 2010).
Geralmente duram entre 40 a 60
anos e consistem, fundamentalmente, de períodos alternantes
de crescimento acentuado e de
Figura 1 – Nikolai Dimitrievitch
recessão. Ao contrário das curvas
Kondratieff (1892-1938)
de produto para negócios de ciclo
curto que ficaram a ser conhecidas a partir do século XIX, nas suas
diversas formas, o comportamento dos ciclos longos descrito pela
teoria de Kondratieff não se insere, especialmente, nas teorias económicas ortodoxas mas é, antes, considerado como parte das novas
teorias económicas heterodoxas (Turchin, 2006).
Cada ciclo é distinto do seguinte no que diz respeito aos dados de
produção internacional que derivam das economias nacionais individuais, e parece afetar globalmente todos os setores de atividade
económica. Fundamentalmente, diz mais respeito a “outputs” em
vez de preços, embora Kondratieff tenha feito também constatações
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relativamente a preços, inflação e taxas de juro (Barnett, 1998). Ainda
de acordo com Kondratieff, a fase ascendente é caracterizada por
um notável aumento de preços e baixas taxas de juro, enquanto a
fase descendente consiste num decréscimo de preços e elevadas
taxas de juro. Em cada ciclo podem, ainda, ser encontradas as seguintes fases: expansão, estagnação e recessão. Em particular, cada
ciclo pode ser dividido em quatro períodos com um ponto de viragem (colapso) entre o primeiro e o segundo (Kondratieff, 1984).
Como esta teoria foi formulada nos anos de 1920 (Kondratieff, 1925),
foi aplicada ao século XIX como segue:
i)	1790-1849, com um ponto de viragem em 1815, conhecido
como o 1.º ciclo de Kondratieff;
ii)	1850-1896, com um ponto de viragem em 1873, conhecido
como o 2.º ciclo de Kondratieff;
iii)	Kondratieff postulou a ocorrência de um 3.º ciclo, com início
em 1896.
As fases das ondas de Kondratieff estão, geralmente, associadas a
marcadas alterações sociais e na opinião pública. Na primeira fase
de expansão e crescimento económico, também conhecida como
“primavera”, verifica-se uma alteração social em que a riqueza, acumulação e inovação estão presentes de forma muito marcante na
Sociedade. No período seguinte, “verão”, há um atenuar das tendências anteriores e começam a fazer-se sentir ineficiências que resultam numa diminuição do nível do trabalho. Depois desta fase, surge
uma época de crescimento deflacionário, que pode ser encarado
como um período de estagnação, que é acompanhado por mudanças sociais que conduzem à estabilidade e ao isolacionismo. Finalmente, o “inverno” é caracterizado por uma depressão severa que
compreende a integração das alterações anteriormente verificadas
na própria estrutura da Sociedade alicerçada em alterações tecnológicas. Considera-se que o 4.º ciclo de Kondratieff surgiu com o despoletar da Guerra Fria, em 1949, tendo-se verificado picos económicos em meados dos anos sessenta, durante a guerra do Vietname,
passando por previsões por parte dos Estados Unidos da América,
em 1982, de dominação soviética mundial, que terminaram com a
queda do muro de Berlim em 1989. Correntemente, assiste-se ao 5.º
ciclo de Kondratieff, que terá atingido o seu máximo em 1999 e com
uma possível fase de “inverno” no fim de 2008 (Šmihula, 2009).
A teoria dos ciclos longos não é, ainda, aceite por muitos economistas (Grinin, Munck, e Korotayev, 2006), mas é uma das bases para o
desenvolvimento da inovação e evolução das economias. Entre os
economistas que a aceitam, não há acordo entre os anos de início e
fim dos ciclos, e verifica-se ainda um certo desacordo entre a causa
deste fenómeno. Contudo, alguns autores aceitam a validade do paradigma “Schumpeter-Freeman-Perez” que reconhece a existência
de cinco ciclos desde a revolução industrial e que, atualmente, estaremos na eminência de um 6.º (Moody e Nogrady, 2010). Na Tabela
1 apresentam-se os cinco ciclos já observados.
Economistas como Marchetti (Marchetti, 1986) e Modis (Modis,
1992) têm vindo a ressaltar a existência de padrões cíclicos do tipo
Kondratieff em variáveis físicas como sejam o consumo de energia, a utilização do vapor, o aparecimento das inovações básicas, a
descoberta de elementos estáveis, a falência de bancos, homicídios e mesmo de recordes desportivos. O historiador Hobsbawn

Tabela 1 – Esquema simplificado dos cinco ciclos de Kondratieff
Período

Datas

Primeira
Revolução
Industrial

1800
até
1850

Segunda
Revolução
Industrial

1850
até
1900

Terceira
Revolução
Industrial

1908
até
1947
1947
até
1991
1991
ao
Presente

“Boom”
pós-guerra
Era
Contemporânea

Ponto
de saturação

Inovação

Tecnologia de tecidos,
fiação e teares
Idade do vapor,
caminhos-de-ferro,
navios, indústria pesada,
ferro e aço
Petróleo, produtos
químicos, motores
de combustão interna,
eletrificação

1810:
fim das Guerras
Napoleónicas
1870:
fim do 2.º Império Francês
Período entre
as Guerras Mundiais:
1920-1930

Produtos de consumo,
eletrónica

1973:
Guerra Israelo-Árabe

Internet, tecnologias
móveis, biotecnologias

2010:
fim da Guerra do Iraque

(Hobshawn, 1999) notou que “tem vindo a ser possível fazer boas
previsões com base nos ciclos longos de Kondratieff, o que não é
comum na teoria económica, o que veio a convencer muitos historiadores e muitos economistas da sua validade, embora não se
saiba exatamente porquê”. Recentemente, o físico Devezas (Devezas e Corredine, 1992) sugeriu um modelo causal para o fenómeno
das ondas longas, com base num modelo de aprendizagem e no
comportamento dinâmico não linear dos sistemas de informação.
Dispõe-se, assim, de uma teoria completa que inclui não só a explicação da existência das ondas de Kondratieff e, pela primeira vez,
de uma explicação para o período típico destas ondas de cerca de
60 anos, o que corresponde a duas gerações.
A Figura 2 apresenta, esquematicamente, os cinco ciclos longos
de Kondratieff.
steam engine
cotton

P

R

D

1. Kondratiev
1800

railway
steel

electrical engineering petrochemicals
automobiles
chemistry

information
technology

E
2. Kondratiev
1850

3. Kondratiev
1900

4. Kondratiev
1950

5. Kon...
1990

P: prosperity | R: recession | D: depression | E: improvement

Figura 2 – Representação esquemática dos ciclos de Kondratieff

2. Aparecimento de um novo ciclo

Recentemente, Moody e Nogrady (Moody e Nogrady, 2010) previram
o aparecimento de um novo 6.º ciclo, que terá, provavelmente, o seu
início em 2015 e durará até cerca de 2035, no seguimento da crise
económica de 2007-2010, como resultado do fim do 5.º ciclo, que
será uma era pós revolução das telecomunicações e das tecnologias
de informação, como se representa esquematicamente na Figura 3.
Contudo, deve notar-se que, ao contrário das previsões originais de
Kondratieff, cada ciclo seguinte tem vindo a ter uma menor duração
temporal do que o anterior (Šmihula, 2006), o que poderá ser atribuído à aceleração do progresso económico, científico e tecnológico.
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Aparentemente, a principal força motriz continua a ser o progresso
tecnológico e a emergência de novas tecnologias. Assim, cada ciclo
tem uma fase de “inovação” (descrita por vezes como revolução tecnológica), e uma fase de “aplicação”, a partir das quais o número de
inovações “revolucionárias” decresce depois dramaticamente, e a
atenção se passa a focar na exploração e prolongamento da vida das
inovações precedentes. Qualquer vaga de inovações permanece até
ao momento em que os proveitos resultantes da exploração das
novas descobertas comecem a decrescer, igualando-se aos proveitos das inovações anteriores e tradicionais. Isto corresponde a uma
situação em que as novas tecnologias, que originalmente aumentaram a capacidade de utilização de novos recursos, atinjam os seus
limites. Não é possível ultrapassar este limite sem o desenvolvimento
ou a aplicação de uma nova tecnologia, o que pode ser demonstrado
por um decréscimo acentuado da elasticidade económica. Assim, no
final de cada fase de aplicação de cada vaga, ocorre uma crise económica típica e uma fase de estagnação. Por exemplo, a crise económica de 2007-2010 pode ser considerada como o resultado do fim
da vaga da revolução das tecnologias de telecomunicações e de informação, como descrito por Moody e Nogrady (2010). Considerando
a ocorrência de um padrão cíclico para estas ondas, a futura onda
deverá ser impulsionada pela otimização da utilização dos recursos
naturais, que já se demonstrou serem finitos, tecnologias limpas e
pelo uso de energias limpas.

são tão fortemente dependentes da energia (mesmo que essa
energia seja utilizada para efetuar o transporte destas mercadorias
para os seus mercados comerciais) (Porritt, 2006), que os atuais
custos elevados e os respetivos preços não podem ser diminuídos
a menos que sejam disponibilizados, a breve trecho, novas formas
de energia, mais baratas e mais acessíveis. Desde o primeiro choque petrolífero da década de setenta que a procura de novas fontes
alternativas de energia sobressaiu como a resposta possível a este
problema (Nutall, 2005), o que significa que o atual padrão tecnológico e produtivo não poderá subsistir unicamente baseado nas
fontes de energia renováveis atualmente já existentes, que vieram
substituir os sistemas baseados em energia fóssil.
Mesmo quando as promessas da atual investigação sobre energia
do hidrogénio, células de combustível e sistemas híbridos forem
planamente realizadas, não é certo que todos os sistemas atualmente baseados em combustíveis fósseis possam ser completamente substituídos num futuro próximo. Isto significa que a única
via para ultrapassar este problema seja a procura de um novo paradigma energético, baseado em sistemas de geração de energia
eficiente e limpa, assim como processos de produção limpa e de
baixo consumo. A formulação exata deste paradigma é, certamente,
um dos maiores desafios que a Investigação e a Engenharia terão
que enfrentar nos próximos anos. Enquanto isso, quaisquer atrasos na obtenção e implementação de novos padrões de consumos
e produção de energia, irão contribuir para a permanência no período de estagnação do ciclo económico e, em consequência, no
prolongamento da própria crise económica.
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Resumo
Summary

U

ma das grandes motivações para a avaliação ambiental de planos e programas no quadro da Diretiva Europeia 2001/42/CE, de 27 de junho, e do Decreto-Lei n.º
232/2007, de 15 de junho, é o melhor enquadramento de
projetos de desenvolvimento. Fomos investigar até que
ponto o instrumento Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)
satisfazia esse objetivo. Este artigo apresenta os resultados
obtidos.
THE ROLE OF SEA TO CREATING CONDITIONS
AND FRAMEWORK FOR PROJECT’S

O

ne of the main motivations to develop environmental
assessments of plans and programs according to the
European Directive 2001/42/EC of 27 June and the transposed
Decree-Law number 232/2007 of 15 June is to create a better
framework for the project’s development. Thus, we went
research how Strategic Environmental Assessment is dealing
with that attribution. This paper presents the results and
conclusion of this analysis.

promover um desenvolvimento mais sustentável e melhorar a
qualidade dos projetos no seu contexto.
Há dois instrumentos de avaliação ambiental que se destacam pela
sua natureza jurídica: a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e a
Avaliação de Impactes Ambientais (AIA). A ligação entre estes dois
instrumentos, e respetivos regimes de avaliação ambiental, revela-se fundamental, não apenas para contribuir para o almejado objetivo de integração proativa, mas também para melhorar eficácias
e evitar duplicações e redundâncias. Importa assim perceber e analisar de que forma estes dois instrumentos se relacionam: a AAE
em relação à avaliação ambiental de planos e programas, de acordo
com o âmbito de aplicação da atual legislação, e a AIA em relação
à avaliação de projetos. A investigação desenvolvida no IST, que
culminou numa dissertação de mestrado, teve exatamente como
objetivo compreender de que forma a AAE efetivamente cria condições para o desenvolvimento e enquadramento de projetos.
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho, refere o
âmbito de aplicação da avaliação ambiental de planos e programas,
em particular, no n.º 1 c):
	“c) Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como suscetíveis de
ter efeitos significativos no ambiente.”

1. Introdução

As preocupações ambientais, sobretudo num contexto de desenvolvimento sustentável, levaram, desde o final dos anos sessenta,
à criação de instrumentos de avaliação ambiental que permitissem
validar as propostas de desenvolvimento. Mais recentemente tem-se insistido numa intervenção proativa que permita integrar a dimensão ambiental, no seu sentido lato, no desenvolvimento de
planos, programas e projetos (em particular), com o objetivo de
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Este enquadramento a que se refere o articulado legal tem tido diversas interpretações. Há casos que revelam uma avaliação de condições estratégicas de desenvolvimento, o que configura uma abordagem clara de planeamento. Outros casos revelam o uso da AAE
como um substituto do que a AIA deveria fazer ao nível do projeto.
Este estudo pretendeu avaliar até que ponto a prática da AAE tem
favorecido qualquer destas interpretações e de que forma se tem
valorizado a ligação entre estes dois instrumentos complementares.
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2. A ligação entre AAE e AIA – Metodologia de análise

3. Resultados

A AAE pode ser definida como “um instrumento de natureza estratégica que ajuda a criar um contexto de desenvolvimento para
a sustentabilidade, integrando as questões ambientais e de sustentabilidade na decisão e avaliando opções estratégicas de desenvolvimento face às condições de contexto” (Partidário, 2012).
Por outro lado, a AIA define-se como “o processo de identificação,
previsão, avaliação e mitigação dos efeitos biofísicos, sociais e outros efeitos relevantes de propostas de desenvolvimento antes das
decisões fundamentais serem tomadas e de compromissos serem
assumidos” (IAIA, 1999).
Estes instrumentos de avaliação ambiental partilham a mesma
raiz e motivação: prevenir efeitos ambientais indesejáveis. No entanto, a sua forma de atuação e o seu âmbito de aplicação são
muito distintos. A AAE atua a nível de estratégias de desenvolvimento futuro, com elevado nível de incerteza. A AIA atua sobre
propostas e medidas concretas e objetivas para o desenvolvimento,
através da execução de projetos (Partidário, 2007).
Enquanto conceito, a ligação entre AAE e AIA parece à partida muito
clara. A AAE ajuda a criar as condições de contexto de desenvolvimento, onde posteriormente se irão desenvolver projetos. Os
projetos, avaliados em AIA, podem beneficiar de um contexto pré-preparado do ponto de vista ambiental e de sustentabilidade. Mas,
na prática, esta ligação não tem sido clara.

3.1. Avaliação de diretrizes, orientações e propostas
de seguimento

2.1. Metodologia

Foi selecionada uma amostra de relatórios ambientais de AAE produzidos no âmbito da revisão ou alteração de PDM de municípios
portugueses (Figura 1). Recolheram-se diretrizes, orientações e
propostas de seguimento de avaliação ambiental, exemplificativos
de PDM no território nacional. Estas diretrizes e propostas de seguimento terão como objetivo projetos de desenvolvimento, bem
como outros planos, programas ou políticas que podem ser subsequentes aos PDM avaliados.
Por forma a avaliar a contribuição da AAE
para o enquadramento de projetos, foi
selecionado como caso de estudo a ligação entre a AAE de um PDM e as AIA de
projetos subsequentes a esse mesmo PDM.
Por último, o seguimento em AAE (ex post)
mereceu também uma análise sobre a
realidade da sua aplicação, bem como
sobre o seu contributo para o enquadramento de projetos.
Assim, a fase contínua da AAE, tal
como proposta por
Partidário (2012), é
abordada na análise
de um caso de estudo, através da seleção e análise de
Relatórios de Avaliação e Controlo
Figura 1 – Municípios que compõem
Ambiental (RACA).
a amostra analisada

A análise realizada a Relatórios Ambientais (RA) de uma amostra
de 35 PDM permite identificar aspetos fundamentais que podem
criar condições favoráveis ao desenvolvimento de projetos.
Quadro 1 – Resultado da análise de uma amostra
de relatórios ambientais de AAE de PDM em relação à criação
de condições favoráveis ao desenvolvimento de projetos
Resultados da análise

Diretrizes de Define como orientações de ações de planeamento;
Planeamento
Define como medidas de mitigação das ações previstas;
e Gestão
Restringe à entidade responsável pelo plano ou programa;
Quadro de
Elabora um quadro alargado com entidades a vários
Governança níveis;
Atribui responsabilidades de participação pública;
Sobre a implementação das iniciativas estratégicas do
plano;
Proposta de
Sobre as condições ambientais, socioeconómicas e
Monitorização
institucionais;
Sobre a implementação do plano.

Total
de casos
favoráveis

%

28

80%

19

54%

3

9%

20

57%

19

54%

11

31%

32

91%

16

46%

A maioria dos RA revistos (80%) apresenta diretrizes orientadoras
e enquadradoras das ações dos planos, o que revela uma orientação indispensável à conceção futura de projetos.
O Quadro 2 apresenta alguns exemplos. Da totalidade dos casos
analisados 54% incluem já medidas mitigadores de projetos, entretanto já previstos no plano, o que pode ser revelador de uma
situação anacrónica – a AAE é realizada para encaixar projetos já
comprometidos, ao invés de avaliar as condições de desenvolvimento estratégico que irão posteriormente ser implementadas
através de projetos. Este valor de 54%, que consideramos elevado,
pode assim traduzir um conjunto considerável de casos que usam
a AAE para avaliar projetos, e não uma AAE para avaliar orientações estratégicas. Em geral nestes casos, que conduzem a AAE
para avaliar projetos comprometidos, prevalece uma metodologia
de AIA, e consequentemente uma abordagem efeito-reação.
Na análise efetuada verificou-se que mais de um terço dos RA da
amostra não possui quadro de governança. Os que o têm estabelecem-no, em geral, como um quadro alargado a vários níveis de
Quadro 2 – Exemplos de diretrizes orientadoras e enquadradoras
das ações presentes em relatórios ambientais de PDM nacionais
Diretriz orientadora e enquadradora das ações do plano

Fonte

Controlar a dispersão urbana fora dos perímetros urbanos e as
RA do PDM
tendências de expansão em zonas de risco e/ou em zonas de conde Évora
flito potencial de uso do solo.
Assegurar um melhor aproveitamento dos recursos existentes com
potencial cultural, uma melhor articulação entre as atividades cul- RA do PDM
turais e a vida urbana e a inclusão de todos os bairros históricos de Lisboa
nos roteiros turísticos da cidade.
Articular estratégias no sentido de potenciar as ações e modalidade
RA do PDM
de recolha de RSU, que visem a recolha seletiva e o aumento das
de Oeiras
taxas de reciclagem.
Deverá ser promovido um plano de intervenção para atuação em
RA do PDM
situação de exceção por motivo de seca onde estejam previstas as
de Bragança
regras para a utilização dos recursos em situação de contingência.
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decisão e com participação pública. A definição de um quadro de governança num RA não é uma garantia de execução das diretrizes,
nem de que o seguimento funcionará de forma eficaz. Mas o não estabelecimento de um quadro de governança é, à partida, uma condição para que a AAE não se realize de forma eficaz, pela ausência de
identificação, e atribuição, de responsabilidades de implementação.
A monitorização em AAE deve ser focada, estratégica, captando
apenas pontos de diferenciação, evitando programas de monitorização extensos, morosos e por vezes redundantes (em relação à
relevância de indicadores de monitorização). Sempre que possível
os programas de monitorização e fontes de informação em AAE
devem ligar-se a programas já estabelecidos a outros níveis, e
noutros contextos, incluindo, quando se justifique, a monitorização
de projetos subsequentes na área do respetivo plano, em sede de
AIA, mas sem necessidade de repetir o mesmo programa de monitorização. Em vez disso observou-se que as propostas de monitorização apresentadas nos RA de PDM revelam a persistência da
influência da lógica AIA de projetos. Na sua maioria caracterizam-se por uma extensa lista de indicadores de monitorização dirigidos
à implementação por projetos. Domina o conceito de AAE como
um estudo, um relatório pontual, ocasional.
De uma forma geral, verifica-se que os RA de PDM produzidos em
Portugal referem a utilização da metodologia de base estratégica
tal como descrita no Guia da APA de 2007 (Partidário, 2007), sobretudo em relação à utilização da terminologia do Guia e estrutura
recomendada. Mas, na realidade, o conteúdo do RA revela a continuação dos conceitos e de uma lógica de AIA de projetos.
3.2. Análise de um caso sobre a ligação AAE – AIA

Procurou-se analisar um caso real para observação da ligação entre
os instrumentos AAE e AIA. Recorreu-se à AAE desenvolvida para
o município de Vila Franca de Xira e às AIA de dois projetos subsequentes no âmbito desse PDM (Quadro 3). Como vamos mostrar,
em ambos os casos a AAE identificou riscos sérios na implementação dos projetos. Num dos casos o projeto teve decisão desfavorável em AIA, no outro caso teve decisão favorável!
Quadro 3 – Ligação AAE – AIA:
caso de estudo no município de Vila Franca de Xira

Plataforma
Logística da
Vila
Castanheira
Revisão
Franca
Mai-09 do Ribatejo
do PDM
de Xira
Pedreira
Arcena

Tipologia
da Decisão

Data da
Decisão

Tipologia
de Projeto

Nome

AIA
Data da
Publicação
do RA

Descrição

Município

AAE

Loteamentos
e Parques
Industriais

10 jan. Favorável
2013 Condicionada

Indústria
Extrativa

13 fev.
Desfavorável
2012

A AAE do PDM de Vila Franca de Xira, publicada em maio de 2009,
apesar de ter tido um início tardio, seguiu uma abordagem estratégica (CMVFX & IST, 2009), identificando os Fatores Críticos para
a Decisão (FCD), alertando para riscos e oportunidades e definindo
diretrizes orientadoras. Sublinhe-se que esta abordagem estratégica foi apenas possível graças à colaboração do município e da
autoridade regional competente.
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Em termos de projetos subsequentes, considerou-se o projeto da
pedreira “Arcena” cujo objetivo seria abastecer a fábrica de cimento
de Alhandra, propriedade da Cimpor. A pedreira de calcário e margas com 71,7 ha, que previa a adaptação e futura expansão do aterro
sanitário vizinho após a extração dos inertes, foi sujeita a AIA obtendo decisão desfavorável da Autoridade de AIA em fevereiro de
2012. Note-se que a AAE tinha alertado para os riscos da expansão
do setor extrativo, embora essa estratégia fosse alheia ao município, e portanto tratava-se de uma imposição setorial nacional à estratégia do PDM, mas não era uma prioridade nacional.
Noutro sentido foi a decisão tomada (janeiro 2013) em relação ao
projeto Plataforma Logística de Castanheira do Ribatejo (PLCR), projeto localizado na zona norte do concelho de Vila Franca de Xira, e
que obteve decisão favorável por parte da Autoridade de AIA. Sublinha-se que se tratava de uma estratégia nacional imposta ao PDM.
A análise da AAE do PDM de Vila Franca de Xira relativamente aos
dois setores de atividade em questão (Logística e Indústria Extrativa)
revela um posicionamento equivalente que desemboca em decisões
diferentes. No caso do setor da indústria extrativa, a AAE identificou
mais desvantagens do que vantagens na expansão do setor, recomendando a adoção de regulamentação municipal mais restritiva
para a área de implementação. No caso da expansão do setor logístico, a AAE identificou também mais desvantagens do que vantagens,
mas tratava-se neste caso de um projeto de prioridade nacional.
3.3. O papel do seguimento na criação de condições
para o desenvolvimento de projetos

Infelizmente os relatórios de avaliação e controlo ambiental de AAE
de PDM não abundam. Na verdade, a grande maioria dos PDM, sujeitos a AAE desde a publicação do Decreto-Lei n.º 232/2007, não
têm sido objeto de seguimento. Por isso foi necessário recorrer a
um plano não territorial para ilustrar o papel da fase de seguimento
na criação de condições de desenvolvimento de projetos. O Plano
de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (PDIRT), constitui um exemplo nacional de
boa prática de AAE não apenas pelo bom exemplo de integração
dos resultados da AAE no processo de planeamento, mas também
porque apresenta uma fase ativa e contínua de seguimento.
Os relatórios de avaliação e controlo ambiental no âmbito da AAE
do PDIRT 2009-2014 (2019) referem que é feita uma “análise da
verificação dos compromissos internos da REN que haviam ficado
estipulados nas Diretrizes de Planeamento e Gestão (…) apresentando-se as ações e um ponto de situação do que foi feito para cada
um desses compromissos” (REN, 2009).
A análise destes relatórios revela aspetos relevantes proporcionados
pela AAE: a consolidação e harmonização vertical das práticas de
sustentabilidade no âmbito da RNT (REN, 2009); a compreensão das
ações realizadas pela REN por parte dos diversos stakeholders (REN
2009, 2010); e a análise à escala estratégica dos fatores ambientais
em tempo de planeamento permite definir as grandes opções ambientais, tanto quanto à sua tipologia como à sua localização em
grande escala (REN 2009, 2010).
O seguimento assumiu um papel preponderante na aplicação
das recomendações apresentadas pelos relatórios ambientais, alavancando a concretização, a nível de projetos subsequentes, dos

Seguimento

1

2

3

Seguimento

Avaliação
Ambiental
Estratégica

4. Conclusão

Conclui-se que a AAE pode assumir um papel relevante na criação
de condições para o desenvolvimento e enquadramento de projetos
desde que fiquem estabelecidas diretrizes relevantes: nas orientações setoriais para desenvolvimento de médio a longo prazo, na
priorização de objetivos de desenvolvimento, na consideração de
perspetivas e prioridades sócio-ambientais, nas condições territoriais
em termos de aptidão e compatibilidade de uso do solo, no contexto
regulamentar e institucional, nas opções políticas e operacionais face
a estratégias envolventes, no estabelecimento de um quadro de governança que permita atribuir responsabilidades específicas e assegurar a coordenação eficaz de diferentes entidades a vários níveis
hierárquicos, entre outras. As orientações para planeamento e gestão são por isso mais úteis do que a mitigação de efeitos negativos
que, se antecipadamente equacionados, poderiam até ser evitados.
A AAE permite evitar incompatibilidades e conflitos que podem ser
fatais na aprovação posterior de projetos (Figura 2).
A fase de seguimento tem um papel preponderante na execução e
adaptação do papel da AAE no enquadramento de projetos. Permite,
em particular, acompanhar a adoção das diretrizes e propor adaptações em conformidade com o caráter incerto do planeamento.
O estado real da aplicação da AAE em Portugal demonstra a ainda
predominância de lógicas de AIA nos processos de AAE. A realização de relatórios de avaliação e controlo ambiental de planos ou
programas sujeitos a AAE em Portugal continua a ser diminuta,
mesmo sete anos após a aprovação do Decreto-Lei n.º 232/2007.
Não existem muitos exemplos da sua realização e consequentemente há pouca experiência e conhecimento em termos de seguimento.
Não foi possível registar que exista transferência de informação
entre a avaliação ambiental ao nível do plano para a AIA ao nível
de projeto. Nos EIA analisados pouco ou nada se lê referente ao
contributo da avaliação ambiental do plano. Isso pode mostrar que
não se está a usar a AAE para enquadrar projetos. Possivelmente
está-se a tentar usar a AAE como uma tentativa de substituir a AIA,
com menor grau de detalhe. Relativamente ao artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 232/2007 – dedicado à simultaneidade dos dois instrumentos – a sua aplicação tem sido residual. Tal revela que o
artigo 13.º é desnecessário e é desadequado em relação às reais
funções da AAE (Figura 2).
Face ao apresentado, julga-se necessário aproximar a teoria à prática de AAE a nível nacional. Para essa aproximação se verificar
será necessário rever alguns mecanismos da legislação de AAE
por forma a reforçar o caráter estratégico deste tipo de avaliação
ambiental e encorajar a distinção em relação à AIA, designadamente pelas fases e atividade de avaliação.
Não apenas a legislação de AAE deve ser revista mas também a
legislação de AIA deve adequar-se à presença de um novo instrumento que a influencia. Assim, a inclusão de regulamentação que
incentive a adoção em AIA dos resultados da AAE de níveis hierár-
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objetivos de sustentabilidade traçados pela AAE, que assim assumiu um papel fulcral no estabelecimento de condições para o desenvolvimento de projetos.
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A – Priorização de objetivos de desenvolvimento
B	–	Opções políticas e operacionais face a estratégias envolventes
C – Contexto regulamentar e institucional
D	–	Estabelecimento de Quadro de Governança

Figura 2 – Principais funções da AAE na criação de condições para projeto

quicos superiores, e o enquadramento estratégico que proporciona
para o desenvolvimento de projetos, é fundamental.
Em suma, a AAE pode, de facto, assumir um papel importante na
criação de condições e na definição de um contexto para a implementação de projetos, dependendo para tal de: 1) uma tomada de
consciência por parte de proponentes, nomeadamente por parte do
poder político autárquico de quem depende maioritariamente a implementação dos PDM, e a aceitação da AAE como instrumento de
estratégia e não de controlo; 2) uma mudança de abordagem por
parte de grande parte dos consultores relativamente à AAE e aos
seus benefícios, se bem conduzida, para a realização de AIA de projetos subsequentes; 3) uma clarificação, a nível legislativo, do papel
das autoridades com responsabilidades ambientais quer a nível fiscalizador do cumprimento da legislação, quer também a nível pedagógico, auxiliando proponentes e consultores na adoção de uma
nova postura relativamente à AAE e aos seus contributos.
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Ação Disciplinar

Neste número continua a publicação resumida dos relatórios referentes a 2013, dos órgãos disciplinares
da Ordem dos Engenheiros, iniciada na “INGENIUM” n.º 140, sendo desta vez publicado o Relatório do Conselho
Disciplinar da Região Centro.
1. INTRODUÇÃO

O Conselho Disciplinar da Região Centro (CDISC), eleito para o triénio
2013-2016, é constituído pelos membros Eng.ª Isabel Lança, Eng.
Armando Agria e Eng. Luís Serra e Silva, tendo tomado posse a 3 de
abril de 2013.
Na primeira reunião, de 8 de abril, o Conselho elegeu para Presidente o Eng. Luís Serra e Silva.
2. APOIOS

O CDISC continuou a contar com o imprescindível apoio jurídico da
Dr.ª Fátima Álvares da Cunha, contratada pelo Conselho Diretivo da
Região Centro, bem como manteve o indispensável apoio de secretaria dado pelo Eng. António Santos, funcionário da Região Centro da Ordem dos Engenheiros.
3. REUNIÕES

Durante todo o ano de 2013 o CDISC reuniu com uma periodicidade
mensal, à exceção do mês de agosto, levando a efeito oito reuniões.
4. PROCESSOS APRECIADOS
4.1. Da tramitação de processos

Aos oito processos transitados de 2012, juntaram-se-lhes sete participações apresentadas em 2013, totalizando 15 processos a apreciar.
No ano de 2013 foram tomadas decisões sobre dez processos,
transitando para 2014 cinco processos.
4.2. Das decisões

Dos dez processos apreciados, um deles foi apenso a um outro, daí
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resultando nove acórdãos, que aplicaram as seguintes sanções:
–	Uma pena de advertência;
–	Uma pena de censura registada;
–	Uma pena de suspensão de 60 (sessenta) dias;
–	Decisão de arquivamento em seis dos processos.
5. RECURSOS INTERPOSTOS DE DECISÕES DO CDISC

Das decisões do CDISC, no ano de 2013, foram interpostos dois
recursos (decisões de arquivamento e de censura registada) que
seguiram para o Conselho Jurisdicional, o que evidencia o reconhecimento, pelos Associados e pela Sociedade, da importância e
rigor do procedimento disciplinar levado a cabo por este Conselho.
6. CONCLUSÃO

Verificando-se que, cada vez mais, as participações apresentadas têm
acompanhamento de juristas, com consulta interessada dos processos, com exposições, alegações e pedidos de esclarecimento, com
especial referência a pormenores, quer de forma, quer de conteúdo
processual, torna-se imprescindível a apreciação cuidada dos casos,
e que os acórdãos sejam perfeitamente alicerçados em base sólida,
conteúdos rigorosos e de objetividade incontroversa. Pelo resultado
alcançado, julgamos estar no bom caminho para dignificar a nossa
Ordem, não podendo deixar de registar com apreço a ajuda que para
o CDISC tem sido o apoio jurídico da Dr.ª Fátima Álvares da Cunha.
Como conclusão, sublinhamos:
–	Foram apreciados 67% dos processos patentes;
–	Foram aplicadas sanções em 40% dos processos apreciados;
–	Houve redução do número de processos transitados em 37,5%;
–	20% dos acórdãos foram alvo de recurso. ING
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LEGISLAÇÃO

AGRICULTURA E PESCAS

»	Portaria n.º 90/2014, de 22 de abril
Estabelece, para o Continente, o regime de
apoio à promoção do vinho e produtos vínicos nacionais, e o regime de apoio à informação e educação sobre o consumo de
bebidas alcoólicas do setor vitivinícola, e
revoga a Portaria n.º 219/2013, de 4 de julho.
»	Portaria n.º 99/2014, de 09 de maio
Estabelece para 2014, a título excecional e
por motivos biológicos, os períodos de interdição da pesca com ganchorra.

»	Portaria n.º 110/2014, de 22 de maio
Estabelece que o período crítico, no âmbito
do Sistema de Defesa da Floresta Contra
Incêndios, vigore de 1 de julho a 30 de setembro, no ano de 2014.
»	Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de maio
Procede à quarta alteração ao Decreto-Lei
n.º 124/2006, de 28 de junho, que estabelece as medidas e ações a desenvolver no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da
Floresta Contra Incêndios, modificando matérias relativas ao fogo técnico, à instrução
do procedimento de contraordenação e à
distribuição do produto das coimas.

AMBIENTE

»	Resolução do Conselho de Ministros
n.º 28/2014, de 07 de abril
Aprova o Programa Operacional de Sanidade Florestal.
»	Lei n.º 19/2014, de 14 de abril
Define as bases da política de ambiente.
»	Resolução da Assembleia da República
n.º 33/2014, de 21 de abril
Disponibilização ao público dos documentos
estruturantes sobre desenvolvimento sustentável.
»	Portaria n.º 99-A/2014, de 09 de maio
Aplica um regime excecional à iniciativa
“Vamos Limpar a Europa!”

CONSTRUÇÃO

»	Decreto-Lei n.º 53/2014, de 08 de abril
Estabelece um regime excecional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou
de frações, cuja construção tenha sido concluída há pelo menos 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que estejam afetos ou se destinem a
ser afetos total ou predominantemente ao
uso habitacional.
»	Resolução da Assembleia da República
n.º 38/2014, de 07 de maio
Recomenda ao Governo a promoção da regeneração de estruturas típicas urbanas em
condições de precariedade habitacional.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO

»	Lei n.º 17/2014, de 10 de abril
Estabelece as Bases da Política de Ordenamento e de Gestão do Espaço Marítimo Nacional.
REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

»	Decreto-Lei n.º 55/2014, de 09 de abril
Cria o Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético.
RESÍDUOS

»	Decreto-Lei n.º 67/2014, de 07 de maio
Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
4 de julho de 2012.
TRANSPORTES

»	Decreto-Lei n.º 75/2014, de 13 de maio de 2014
Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 75/2006, de 27 de março, que estabelece os requisitos mínimos de segurança
para os túneis da rede rodoviária transeuropeia e da rede rodoviária nacional e procede à transposição para a ordem jurídica
nacional da Diretiva n.º 2004/54/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de
abril de 2004. ING

Informações detalhadas sobre estes e outros diplomas legais podem ser consultadas em www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-de-informacao/legislacao
MAIO / JUNHO 2014 INGENIUM 105

// História

Portugal e a Grande Guerra
A frente africana
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Eles não vão talar, arrasar, conquistar o solo alheio; vão defender a própria terra.
Eles não querem avassalar ninguém; querem apenas bater-se para que ninguém nos avassale.
Eles não se sentem animados pela cobiça do que é dos outros; desejam apenas guardar para
os portugueses aquilo que é deles, porque legitimamente o herdaram de quem o conquistou
com a força dos seus braços e o sangue do seu corpo.
António José de Almeida, em “Boa sorte”,
publicado no República em novembro de 1914

R

ecordemos, conforme escrito nesta revista
há uns meses a propósito do centenário
da Guerra, que: (i) na sequência da declaração de guerra da Inglaterra à Alemanha a 4 de
agosto de 1914, dias mais tarde, a 18 de agosto,
Bernardino Machado, presidente do Ministério,
submeteu ao Congresso da República, reunido
extraordinariamente, uma declaração de princípios sobre a condução da política externa portuguesa: por pressão do Foreign Office, Portugal
não podia declarar-se nem beligerante nem neutral face à Guerra na Europa; (ii) que foi simultaneamente decretado o envio de dois destacamentos mistos (artilharia de montanha, cavalaria, infantaria e metralhadoras) com destino a Angola
e Moçambique e (iii) que a defesa das colónias
portuguesas era, contrariamente a uma eventual
participação na frente europeia, absolutamente
consensual, concitando o imediato envio de tropas portuguesas para proteger as fronteiras de
eventuais ataques.
Todavia, embora a unanimidade quanto à defesa
das colónias, embora a persistência histórica da
importância dessas colónias (nalguns casos, é
certo, mais simbólica que real), e a forma como
incorporaram o imaginário português, a intervenção portuguesa em África (ou na frente africana),
onde Portugal esteve presente entre 1914 e 1918,
e para onde mobilizou cerca de 50 mil homens, é
muitas vezes desvalorizada ou esquecida, sobretudo em comparação com a frente europeia. Na
realidade, surgindo sempre a evocação da importância das colónias nos debates sobre a entrada
de Portugal na guerra, são muito poucos os trabalhos (e as investigações) que têm por objeto o
estudo da presença das forças portuguesas em

África, o envolvimento das populações locais ou
o impacto da guerra nesses espaços, entre diversos aspetos relevantes. Refira-se, aliás, que só
recentemente se está próximo de apurar com
maior precisão o número e a identificação dos
militares enviados para as colónias e, conhece-se
agora, entre esses, os que morreram e as causas
da sua morte. Quanto à intervenção militar em
África destacam-se, entre os poucos estudos publicados, os trabalhos de Aniceto Afonso. Enfim,
que sirva o centenário para estimular uma organização mais profunda dos nossos arquivos, mais
investigações e estudos sobre um assunto que é,
realmente, de grande relevância no quadro na
nossa história contemporânea.
A importância da intervenção de Portugal em África
no quadro da Grande Guerra não se esgota em si
e deve ser contextualizada, integrada, valorizada...
considerando, entre outros aspetos, como a guerra
no continente africano constituiu um dos vetores
e instrumentos essenciais de mundialização/globalização de um conflito que inexoravelmente envolveria Portugal.
Quando, em agosto de 1914, as autoridades decidem o imediato envio de tropas para Angola e
Moçambique para proteger as fronteiras de eventuais ataques, é a integridade do território nacional que se pretende salvaguardar, sendo de salientar a importância dessa dimensão imperial de
Portugal, cabeça de um vastíssimo império que
atravessava vários continentes, englobando Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Macau e
Timor. As ameaças a essa integridade eram de
certa forma efetivas e reais, remontando, como
é bem sabido, aos tempos anteriores à eclosão da guerra e devendo, entre episódios vários,
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recordar-se o célebre ultimato que os britânicos dirigiram a Portugal em 1890. Em
1914, era portanto grande a insegurança
das autoridades portuguesas e justos os
seus receios, decorrentes das ambições dos
europeus relativamente às colónias portuguesas em África que, desabridamente, ingleses e alemães ameaçavam repartir entre
si – conforme, além do mais, a recente ‘descoberta’ do teor do acordo secreto realizado
em agosto de 1913 entre alemães e britânicos provava.
O acordo, precisamente, visava a partilha
das colónias de Angola, Moçambique e São
Tomé e Príncipe, colocando, uma vez mais,
em evidência a importância do continente
africano na conjuntura da eclosão da Grande
Guerra e permitindo destacar, sem pretensões demasiadas, a centralidade do império
colonial português no ambiente que conduziu a esse conflito mundial.
Quanto ao caso das colónias portuguesas,
como é evidente, a guerra alteraria a situa
ção. As ambições expansionistas seguiram
outro caminho, desmanchando, é certo, o
entendimento entre ingleses e alemães em
relação aos territórios portugueses mas
sem que houvesse razões para diminuir os
cuidados dos portugueses quanto à sua defesa – pelo contrário.
É certo que a vontade de preservar as colónias contrastava bastante com a modéstia da presença portuguesa nesses territórios, mas, enfim, teremos que deixar essa
matéria, que tem importantes e vastos contornos, fora deste artigo, bastando, para
ilustrar esse facto, referir (i) a reduzida presença portuguesa em África (populacional,
política, económica), (ii) que a maioria da
opinião pública portuguesa desconhecia as
colónias e os africanos, (iii) que a generalidade dos recursos coloniais permaneciam
por identificar (embora alguns esforços recentes) e muito menos aproveitar, (iv) e até
que a maioria dos titulares da pasta das
colónias nunca as visitou.
Todavia, a sua importância absoluta e relativa era evidente; e a relevância da sua posição geoestratégica ressaltava aos olhos
de todos, começando pelos britânicos que
tinham bem presente a importância estratégica dos portos atlânticos e da África portuguesa no contexto da guerra – matéria

que aliás constituiu um dos argumentos
pesados na persistência britânica quanto à
posição não beligerante de Portugal na
guerra. Aos britânicos interessava, é evidente, o acesso privilegiado aos portos e às
possessões portuguesas em África, em termos estratégicos, em matéria de comércio
e, claro, no sentido de impedir/dificultar a
vida das companhias alemãs que controlavam o comércio de produtos coloniais, sobretudo moçambicanos, aproveitando a
combinação de uma política económica
apostada em desenvolver equipamentos e
infraestruturas (portos, caminhos-de-ferro
e linhas de navegação) indispensáveis ao
escoamento e colocação desses produtos
no mercado europeu.
O envio de tropas para os territórios portugueses era portanto determinante, sendo o
caso de Moçambique particularmente sensível, porquanto a Sul os bóers ameaçavam
revoltar-se, enquanto na Niassalândia se
desenhavam movimentos nativistas, cuja
dimensão e contornos, pouco claros, suscitavam preocupações entre portugueses e
ingleses. Haveria assim que reforçar a guarnição da província de Moçambique, submeter a população indígena em caso de revolta
instigada pelas tropas alemãs e aceitar a
cooperação com a Inglaterra nas operações
a realizar, caso o auxílio português fosse
solicitado.
Muito abreviadamente, refiram-se os primeiros incidentes entre Portugal e a Alemanha registados na África portuguesa.
O primeiro ocorreu em 24 de agosto, a norte
de Moçambique, em Maziúa no Rovuma,
onde o chefe do posto fronteiriço foi morto
a tiro a meio da noite por forças alemãs
vindas da vizinha África oriental. O acontecimento ficou contido, sendo evidente que
não interessava a nenhuma das partes
torná-lo em argumento de declaração de
guerra.
Entretanto, em outubro de 1914, chegariam
as primeiras tropas portuguesas a Moçâmedes (Angola), e a Lourenço Marques
(Moçambique). Foi no final do ano, em dezembro, que ocorreu novo incidente com
tropas alemãs, desta vez em Angola, um
dos mais significativos, na sequência do
qual as tropas portuguesas, comandadas
por Alves Roçadas, foram derrotadas em

Naulila e forçadas a retirar para Humbe.
A guerra traria ainda a oportunidade para
os republicanos portugueses verem satisfeita umas das suas ambições, não explicitada, do envio das tropas portuguesas para
África: a recuperação de um pequeno território situado na fronteira da África Oriental
alemã que tinha sido ocupado por uma força naval germânica a 16 de junho de 1894.
O território de Quionga acabaria por ser recuperado, já em abril de 1916, por forças
comandadas pelo tenente-coronel José Luís
de Moura Mendes e, no final da guerra, a 25
de setembro de 1919, seria formalmente
restituído a Portugal pelo Conselho Supremo
das Potências Aliadas.
A guerra chegaria ao final, e Portugal haveria, como é sabido, de participar nela como
beligerante, enviando e enviando forças para
a frente europeia. Até à declaração de guerra
a Portugal, em março de 1915, a intervenção de Portugal no teatro de guerra africano
não significaria o abandono da neutralidade,
nem se entendeu qualquer contradição entre
os confrontos com os alemães ou a cooperação militar prestada por Portugal aos ingleses no teatro africano e a manutenção
da neutralidade da República.
No final, ficava cumprida a salvaguarda da
integridade territorial portuguesa. Mas apenas isso.
Por junto, Portugal mobilizou, ao longo de
quatro anos, cerca de 50 mil homens para
África. O número de mortos, em combate
e por doença, ficou perto dos 3.000 e cerca
de 1.300 homens ficaram fisicamente incapacitados1. E, todavia, como referido, e apesar do que o Império africano significou para
Portugal até à Revolução de 25 de abril de
1974,o estudo do esforço levado a cabo pela
I República na frente africana da Grande
Guerra, e dos combatentes que lhe deram
rosto, continua a ser pouco explorado pela
historiografia nacional, sobretudo quando
comparado com as análises da intervenção
das tropas portuguesas na Flandres.
Os soldados de África não ficaram porém
esquecidos. Em 1921, a 7 de abril, o Congresso da República autorizou o Governo a
trasladar para o Mosteiro de Santa Maria da
Vitória, na Batalha, os cadáveres de dois
soldados desconhecidos mortos em combate, na Flandres e em África. ING

1 Números baseados em Ferreira Martins (dir.), Portugal na Grande Guerra, Volume Segundo, Lisboa, Editorial Ática, Maio de 1934, p.187.
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Mecanismos:
a Geometria em movimento
Ou por que a Matemática deve muito à máquina a vapor

I

magine o leitor que está a conduzir e
começa a chover. Sem sequer pensar no
assunto, liga o limpa-pára-brisas do automóvel, o qual é constituído por duas escovas que se movem solidariamente num
movimento de vaivém que varre grande
parte da superfície do vidro (Figura 1).

Já responder à seguinte pergunta exige um
pouco mais de reflexão: qual é o mecanismo
que permite o movimento complexo das
pás do limpa-pára-brisas? Afinal de contas,
os movimentos internos do automóvel são
essencialmente de dois tipos: linear e de
rotação. Haverá no interior do pequeno com-

Figura 1 – Movimento das pás limpa-pára-brisas
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partimento acima do motor pequenos gnomos que, como remadores, puxem e empurrem as pás em sincronia?
Não. Nesse compartimento existe, sim, um
engenhoso mecanismo de articulações que
permite transformar o movimento de rotação uniforme transmitido a um veio cilíndrico no movimento de varrimento solidário
das duas pás (Figura 2).
O humilde limpa-pára-brisas,
que não nos merece hoje um
instante de reflexão, é provavelmente o exemplo mais
comum de uma classe de problemas cuja interacção enriqueceu e continua e enriquecer enormemente a Indústria,
a Mecânica, e, talvez mais

Figura 2 – Mecanismo de articulações
do limpa-pára-brisas

surpreendentemente, a própria Matemática:
a cinemática dos mecanismos articulados.
O estudo de mecanismos articulados é secular; muitas máquinas medievais (por
exemplo as noras) baseiam-se em articulações para transformar movimento circular em linear periódico ou vice-versa. O problema, no entanto, ganhou uma nova dimensão no século XVIII: com a invenção da
máquina a vapor, passou a ser necessário
encontrar uma forma automática de conversão de um tipo de movimento no outro
com mecanismos de elevada precisão, sujeitos a grande esforço e sem perdas.
Em 1784, James Watt introduziu na máquina
a vapor de Newcomen a chamada “articulação de Watt” – um mecanismo com três barras e dois pontos de articulação, que transforma um movimento circular num movimento periódico linear. Este feito revolucionou
decisivamente a máquina a vapor e permitiu
enormes ganhos de produtividade.
No entanto, a solução proposta por Watt não
era perfeita mas apenas aproximada. A curva
traçada pelo ponto relevante do seu mecanismo não era um segmento de recta ideal,
mas sim uma aproximação (na realidade
era um troço de lemniscata, uma curva em
forma de “8”, muito achatada). O mecanismo
de Watt era suficientemente preciso para as
aplicações práticas, obtendo assim enorme
sucesso industrial. O desvio em relação a
um segmento de recta ideal era da ordem
de uma parte em 4.000, muito abaixo da tolerância necessária e perfeitamente controlável com lubrificantes adequados. E assim
prosseguiu a revolução industrial, mesmo
com pistões a deslizar em cilindros que eram
segmentos de recta imperfeitos.
A questão de princípio, essa, subsistia: será
possível conceber um mecanismo de articulações móveis que permita traçar um
segmento de recta perfeito? A resposta estava longe de ser simples ou sequer clara.
Curiosamente, gerar um círculo perfeito
com um mecanismo de articulações é muito
simples: basta tomar uma barra, fixar um
ponto e fazê-la girar em torno deste.
A pouco e pouco, no século XIX, a construção de figuras geométricas com mecanismos articulados passou a ser considerada
como um ramo autónomo da ciência, adoptando o nome de cinemática. A cinemática
é, pois, uma espécie de “geometria mecânica”: tal como a geometria grega pergunta

Figura 4 – O plantígrado

quais são as figuras geométricas que se
podem construir apenas com régua e compasso, a cinemática pergunta quais são as
figuras geométricas que se podem construir
apenas com mecanismos articulados. Neste
ponto da nossa história, por exemplo, não
se sabia se era possível construir cinematicamente um segmento de recta ideal.
Uma figura de grande relevo no estudo da
cinemática foi o matemático russo Pafnuti
Chebyshev (1821-1894). Já na altura matemático de renome mundial e professor em
São Petersburgo, o jovem Chebyshev empreende entre Julho e Novembro de 1852
uma viagem por Inglaterra, França e Alemanha, onde trava conhecimento com os
maiores matemáticos da época, entre os
quais Liouville, Serret, Lebesgue, Hermite,
Poncelet, Cayley, Sylvester e Dirichlet. É também durante a estadia em Inglaterra que
estuda a fundo as máquinas a vapor e os
seus mecanismos internos. Já de si fascinado por mecanismos, Chebyshev descobre
nesta altura o problema teórico que Watt
deixara por resolver.

Figura 3 – Chebyshev
na altura da sua viagem epifânica

Em 1854 Chebyshev publica o seu artigo
“Teoria dos mecanismos conhecidos pelo
nome de paralelogramos”. Nele realiza uma
análise matemática finíssima da teoria das
articulações e apresenta um mecanismo
que, não conseguindo ainda construir um
segmento de recta ideal, representa uma
melhoria em relação ao de Watt.
Este (relativo) insucesso de Chebyshev é
provavelmente o mais fecundo da história
da Ciência. Forçado a construir uma solução
aproximada “óptima”, formula pela primeira
vez em linguagem matemática moderna
um problema de aproximação. No processo
introduz as funções especiais, hoje chamadas polinómios de Chebyshev, formula a
teoria geral dos polinómios ortogonais e
funda a teoria da aproximação, ramo cada
vez mais importante da Matemática, com
aplicações científicas e tecnológicas muito
para além da concepção de mecanismos.
Desde a sua epifânica viagem pela Europa
que para Chebyshev os mecanismos articulados passaram a constituir simultaneamente uma inspiração matemática, uma
distracção e uma obsessão. Em 1873 escrevia a Sylvester: “Dedique-se à cinemática.
Ela recompensá-lo-á. É mais fértil do que
a geometria; adiciona uma quarta dimensão ao espaço”.
Chebyshev concebeu e construiu dezenas
de mecanismos articulados, práticos ou não,
e publicou dezenas de artigos sobre o assunto. Na exposição Universal de Viena, de
1873, apresentou um modelo de máquina
a vapor utilizando a sua articulação (hoje
conhecida como articulação de Chebyshev).
Alguns destes mecanismos foram preservados em museus (em Moscovo, São Petersburgo e Paris); muitos, no entanto, perderam-se, deles restando apenas fotografias
ou esquemas.
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Figura 5 – O mecanismo paradoxal

Em 2009 foi lançado, pela Fundação Mathematical Études, em parceria com o Instituto
Steklov, de Moscovo, um projecto, entretanto concluído, para reconstrução virtual
na Web de todos os mecanismos criados
por Chebyshev, e graças ao qual podemos
hoje apreciar, num museu virtual, a sua
descrição e simulação. Aí encontramos,
entre outros, o “Plantígrado”(Figura 4), que
realiza a locomoção em quatro patas e fez
sucesso na Feira Mundial de Paris, em 1878;
o “Mecanismo Paradoxal” (Figura 5), que
pode ter duas respostas possíveis quando
se gira a alavanca: por cada volta desta a
roda de saída pode, ou dar duas voltas no
mesmo sentido, ou quatro voltas no sentido
oposto! Lá está também o “velocípede-poltrona”, concebido para senhoras (que nesses tempos não podiam andar de bicicleta)
e que foi apresentado por Chebyshev, juntamente com seis outras invenções, na Exposição Universal de Chicago, em 1893.
O leitor é cordialmente convidado a visitar
o museu virtual “Mechanisms by Tchebyshev”, http://en.tcheb.ru, e a página dos
Mathematical Études, www.etudes.ru/en/
etudes, onde encontrará muitas outras questões matemáticas interessantíssimas.
Talvez por influência das demonstrações de
impossibilidade dos problemas geométricos
clássicos (quadratura do círculo, duplicação
do cubo, trissecção do ângulo) surgidas no
século XIX, talvez fruto dos seus próprios insucessos na matéria, Chebyshev nunca acreditou que fosse possível conceber um mecanismo que transformasse de forma exacta
o movimento circular em rectilíneo. Deve
assim ter ficado muito surpreendido quando
em 1871 o seu estudante Lippman Lipkin,
então com 20 anos, atingiu e publicou a solução deste problema. Ao saber desta publicação, o oficial de marinha francês Peaucellier
afirmou já ter concebido e divulgado (mas
não publicado…) a mesma construção em
1864. Seguiu-se uma disputa de prioridade
relativamente séria, que envolveu as escolas
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de matemática russa e franco-inglesa; o mecanismo em questão acabou por ficar conhecido como mecanismo de Lipkin-Peaucellier. Ficava assim demonstrado que, tal
como os círculos, as rectas são construtíveis
com mecanismos articulados.
O passo seguinte foi dado pelo inglês Alfred
Bray Kempe (1849-1922). Kempe estudara
Matemática em Cambridge com Cayley e
Sylvester (que tinham colaborado com Chebyshev), os quais o iniciaram nos mistérios
da cinemática. Em 1872 publica o seu primeiro artigo, A general method of solving
equations of the nth degree by mechanical
means, onde demonstra um resultado notável: qualquer curva descrita por equações
polinomiais no plano pode ser construída
com mecanismos articulados. Esses resultados são generalizados no seu livro de
1876, How to draw a straight line.
Como caso particular do Teorema de Kempe,
rectas (correspondentes a equações de 1.º
grau), círculos ou cónicas (correspondentes
a equações de 2.º grau) podem construir-se mecanicamente. Mas a afirmação de
Kempe é muito mais poderosa: qualquer
curva algébrica (conexa, isto é, consistindo
apenas num único troço) admite uma construção com mecanismos articulados!

desde 1881. A partir de Kempe, a história é
cada vez mais do domínio exclusivo da Matemática. Em 1926 Gersgorin generaliza o
Teorema da Universalidade de Kempe para
curvas no plano complexo. E só em 2002 os
matemáticos M. Kapovich e J. Millson concluíram a demonstração do Teorema da Universalidade na sua forma mais geral, no
contexto de uma das áreas mais esotéricas
da Matemática, a Geometria Algébrica.
Uma consequência curiosa do Teorema da
Universalidade de Kempe é que é possível
falsificar assinaturas utilizando mecanismos
articulados! De facto, qualquer curva (conexa) no plano pode ser aproximada tanto
quanto se quiser por uma curva algébrica
(o que é semelhante a afirmar que se pode
aproximar o gráfico de uma função contínua
por polinómios). Como estas, pelo Teorema
de Kempe, são mecanicamente construtíveis, basta aproximar a curva-assinatura
por funções algébricas e construir o mecanismo correspondente.
O jovem matemático arménio David Khudaverdyan concebeu, a partir de resultados recentes de Geometria Algébrica, um algoritmo
para realizar esta construção e colocou o
programa correspondente na Web. Assim,
se o leitor quiser saber qual é o mecanismo

Figura 6 – Mecanismo articulado
que imita a rubrica do autor

Kempe era uma personagem curiosa. Embora tenha resultados matemáticos de primeiro nível (sobre cinemática ou, por exemplo, sobre o Teorema das Quatro Cores) era
um matemático amador. Profissionalmente,
era advogado de barra, especialista em Direito Canónico e, ao que consta, tido em
grande consideração pelos seus colegas, que
lhe reconheciam um desempenho “admirável” e “um pensamento lógico irrepreensível”.
Mas que continuou sempre a fazer investigação em Matemática: em 1896 publicou o
seu trabalho mais importante nas Transactions of the Royal Society, da qual era Fellow

que gera a sua assinatura (ou, na verdade,
qualquer curva conexa), basta-lhe visitar a
página www.david.wf/linkage e fazer algumas experiências. O autor destas linhas imitou a sua rubrica com um mecanismo de
139 barras (Figura 6).
Muito provavelmente, a Matemática dos
mecanismos articulados ainda nos reservará muitas surpresas. É caso para dizer
que a Matemática deve muito à máquina a
vapor! ING
Nota: Jorge Buescu escreve, por opção pessoal,
de acordo com a antiga ortografia.

// Livros

ARQUITETURA DE COMPUTADORES – 5.ª Edição Atualizada
Autores: José Delgado, Carlos Ribeiro

Edição: FCA (www.fca.pt)

A melhor forma de otimizar o aproveitamento das capacidades de um computador passa por
compreender os princípios básicos do seu funcionamento. Este livro descreve as técnicas subjacentes
às várias arquiteturas de computador, desde os pequenos microcontroladores até aos grandes
servidores, passando pelos dispositivos de computação pessoal. O utilizador ficará a perceber, por
exemplo, porque é que duplicar a frequência de relógio de um processador não reduz para metade
o tempo de execução dos programas e porque é que às vezes o computador parece parar, com a luz
de acesso ao disco ativa. O gestor de sistemas informáticos ficará com uma noção mais concreta do
impacte da arquitetura dos seus servidores no desempenho dos programas e de quais são os pontos
de estrangulamento no desempenho do sistema. Esta edição inclui os últimos avanços tecnológicos
verificados ao nível dos processadores comerciais, mas também ao nível das memórias e dos
periféricos, em particular na arquitetura dos PCs.

PENSAMENTO LEAN – A FILOSOFIA DAS ORGANIZAÇÕES VENCEDORAS
6.ª Edição Atualizada
Autor: João Paulo Pinto

Edição: Lidel (www.lidel.pt)

Lean thinking é um revolucionário paradigma de liderança e de gestão que, através de ferramentas
simples, aplicadas por pessoas normais, consegue resultados extraordinários. Uma organização lean
procura continuamente identificar e eliminar todas as fontes de desperdício, enquanto cria valor para
os stakeholders. Nestas, o trabalho em equipa é um requisito e as pessoas contribuem voluntariamente
com as suas ideias no sentido da melhoria contínua. Esta nova edição começa pela caracterização do
pensamento lean, passando pela implementação da melhoria contínua nas organizações, seguindose a abordagem aos métodos e ferramentas. O sistema just in time é abordado com detalhe. Segue-se
a aplicação lean à gestão da cadeia de fornecimento e à liderança de pessoas. São ainda analisados o
desdobramento e o alinhamento estratégico. O livro, apoiado por um sítio online, interessa a líderes
e gestores de empresas, gestores de operações, engenheiros e responsáveis de qualidade, melhoria
contínua e otimização de processos.

MOTORES ELÉTRICOS – 5.ª Edição Atualizada
Autor: António Francisco

Edição: ETEP (www.lidel.pt)

O estudo das máquinas elétricas, nomeadamente motores, é de grande importância para os cursos
superiores de Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica e Engenharia de Automação
e Robótica. Também no Ensino Secundário e na Formação Profissional esta matéria é lecionada em
várias disciplinas da Formação Técnica. Esta obra foi atualizada tendo em conta os motores elétricos
clássicos, mas também os motores elétricos da atualidade, pretendendo assim, com uma abordagem
didática adequada e uma linguagem objetiva, fornecer os conhecimentos fundamentais, teóricos
e práticos, para que estudantes e técnicos compreendam o funcionamento e saibam ligar motores
elétricos. Dada a grande diversidade de motores elétricos, foram selecionados aqueles que possibilitam
uma compreensão global sobre o funcionamento destas máquinas e outros que, atualmente, têm
grande aplicação e dos quais não existe bibliografia em língua portuguesa. A obra disponibiliza
a correspondência dos principais termos técnicos para o português do Brasil.

JAVASCRIPT – 2.ª Edição Atualizada
Autores: Luís Abreu, João Paulo Carreiro

Edição: FCA (www.fca.pt)

O JavaScript é a linguagem de script da Web. Com o passar dos anos, são cada vez mais as empresas
a apostar no desenvolvimento de aplicações Web, pelo que a compreensão desta linguagem é cada
vez mais importante. Mas o JavaScript não ganhou apenas a batalha da Web e impôs-se também
noutras áreas. Já muitos recorrem a esta linguagem para efetuar tarefas administrativas na área dos
sistemas operativos. Ou seja, apesar de ser muitas vezes apresentado como a linguagem de script
da Web, a verdade é que tem um número infindável de utilizações práticas. É uma linguagem
dinâmica, cuja correta utilização pressupõe o uso de determinados padrões de programação. Para
além de introduzir a sintaxe básica e gramática da linguagem, este livro refere ainda muitos desses
padrões, ao mesmo tempo que apresenta várias recomendações que contribuem para a escrita de bom
código JavaScript. Nesta edição foram adicionadas secções que alertam o leitor para diversos aspetos
relacionados com a performance associada ao uso dos vários elementos da linguagem.
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Em Memória

Os resumos biográficos são publicados de acordo com o espaço disponível e pela sua ordem de receção.
Pedimos, assim, a compreensão das famílias e dos leitores para a dilação na sua publicação.

1952-2014

Fernando Augusto de Almeida Ribeiro e Castro
Engenheiro Naval inscrito na Ordem em 1987. Após concluir
em 1973 (melhor aluno) o curso da Escola Naval na classe de
Marinha, e depois de três anos embarcado, cursou Engenharia
Naval no MIT em Boston, EUA, formação que concluiu em 1979.
Da sua profícua atividade como oficial e engenheiro naval da
Marinha portuguesa, são de destacar entre diversos trabalhos:
em 1988, no Arsenal do Alfeite, foi responsável pelo projeto das
lanchas de fiscalização da classe “Argos”, tendo concebido uma
solução técnica para embarque/desembarque, rápida e segura;
funções docentes no âmbito da Engenharia Naval, na Escola
Naval e no IST; como profissional liberal executou o primeiro
anteprojeto de alteração do “Creoula”, para adaptação a “navio
de treino de mar”. Saiu da Marinha em 1992, tendo assumido

funções de direção numa instituição financeira. Em 2010 assumiu o cargo de Secretário-geral do Fórum Empresarial da Economia do Mar, estabelecendo estreitas relações com o European
Network of Maritime Clusters. Homem de causas sociais, pai
de 11 filhos, de vincado espírito associativo e alargados horizontes, foi fundador e um dos principais dinamizadores e dirigentes
da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, mantendo
laços estreitos com a European Large Families Confederation;
foi também membro da Confraria do Mar e da Academia da Marinha. Como Homem do Mar, tinha como hobby a prática da vela,
que fazia em família.
Agradece-se a colaboração do Eng. Tiago Santos na elaboração
desta notícia.

1954-2014

João Emanuel Daun e Lorena Santos
Engenheiro Civil inscrito na Ordem em 1978. Licenciou-se
em Engenharia Civil no IST em 1977. Iniciou a sua atividade profissional na Hidroprojecto em 1979.
Exerceu as funções de engenheiro civil na elaboração de estudos e projetos. Em 1984 ingressou nos SMAS de Sintra, integrando os respetivos serviços técnicos. Em 1985/86 colaborou
com a Secretaria de Estado de Hidráulica Agrícola de Moçambique no desenvolvimento das atividades do Departamento de
Tecnologia Hidráulica. Entre 1987/89 colaborou com a Comissão

de Coordenação da Região do Algarve, sendo responsável pela
apreciação de projetos e obras de saneamento básico, municipais e regionais (Direção Regional do Ambiente e Recursos Naturais).
Em 1991/92 integrou o corpo técnico da EPUL em contrato celebrado com o Governo da Província de Luanda, em Angola.
De 1989 até 2014, exerceu como engenheiro civil na Câmara
Municipal de Olhão, acompanhando obras públicas e particulares, de edificações e de infraestruturas de loteamentos.

1951-2014

Jorge da Fonseca Lourenço
Engenheiro Civil inscrito na Ordem em 1978. Licenciou-se
em Engenharia Civil na FCTUC em 1976, ano em que iniciou a
sua atividade como assistente naquela Faculdade, onde foi docente da cadeira de Construções Civis. Em 1991 ingressa no ISEC
após provas públicas para Professor Adjunto, tendo regido a cadeira de Materiais de Construção e sido diretor do “seu” Laboratório de Materiais de Construção. Reconhecido como distinto
Professor, Engenheiro e homem de bem, de saber e cultura,
muito contribuiu para a formulação de teses de investigação,
mestrado e doutoramento e ajudou a formar diversos quadros
internos de empresas e de centros tecnológicos. Exerceu durante cinco anos numa empresa de construção, sendo responsável pelo planeamento e controlo de diversas obras. Dedicou-
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-se à área de aglomerantes, betões e argamassas, tendo sido
consultor técnico da Sika para os betões e argamassas, durante
21 anos, e também da Prégaia, durante dez anos. Foi responsável pela formulação e controlo de betões estruturais em grandes obras: IP3 (troço Raiva-Trouxemil), A1 (Pombal-Leiria),
A2 (Palmela-Marateca), A3 (viadutos do Lousado e de Santa
Cristina), A1 (Leiria-Fátima e acessos a Leiria), A15 (Rio Maior-Santarém), pontes sobre os rios Douro e Teixeira (próximo de
Resende), IC8 (ponte sobre o rio Zêzere) e ponte Rainha Santa.
Foi autor e coautor de diversos livros e artigos técnicos na área
dos betões.
Agradece-se a colaboração do Eng. Paulo Maranha na elaboração desta notícia.
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1966-2014

Jorge Manuel Cravo Roxo
Engenheiro de Geológica e Minas inscrito na Ordem em 1990.
Licenciou-se na FCTUC em 1989.
Começou a exercer na Coba como engenheiro geotécnico e chefe
de projeto, onde esteve ligado a diversos projetos nacionais e
internacionais (1989-97). Em 1997 foi chefe de projeto na DHV
FBO na área da geotécnica/fundações e geotecnia ambiental.
Em 2000, na Intecsa, criou o Departamento de Geotecnia. Em
2006/07 acumulou as funções de diretor comercial na Unidade
de Negócios Geotecnia da OPCA (originou a OPWAY) e na Personda (grupo OPCA). Entre 2006/12 exerceu na OPWAY – Engenharia, como coordenador técnico e gestor de projetos da DTI e
responsável pelos estudos sobre gestão de riscos. Bolseiro de
doutoramento da FCT (2013), estava a desenvolver a tese “Utilização de Ensaios Não Destrutivos na Aferição do Diâmetro e

Integridade da Colunas de Jet-Grouting Injetadas com Caldas
Cimentícias com Minerais e Partículas Metálicas”, encontrando-se o trabalho já desenvolvido sob Pedido Provisório de Patente
de Invenção Nacional no INPI.
Foi docente universitário de Mecânica dos Solos e Fundações e
de Gestão de Riscos na FCT/UNL. Elaborou e participou em estudos, projetos e trabalhos, designadamente sobre impacte ambiental, abastecimento e captação de água e saneamento básico,
vias de comunicação ferroviária e rodoviária, fundações, estabilização de taludes/obras de contenção, geotecnia ambiental,
obras hidráulicas e marítimas e obras subterrâneas.
Publicou dezenas de artigos técnico-científicos. Foi conferencista
e formador, em especial, na área da Engenharia Geotécnica. Foi
Vogal da Especialização em Geotecnia da Ordem (2010/13).

1929-2014

José Tavares Dinis
Engenheiro Eletrotécnico inscrito na Ordem em 1966. Licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica no IST em 1966. Antes da
sua licenciatura já tinha atividade profissional liberal desde 1955
nas áreas de Eletrónica e Telecomunicações. Entre 1960/64 foi
chefe dos Serviços de Conservação Elétrica das Fábricas no Barreiro. Superintendeu o projeto elétrico da primeira fase do Estaleiro da Margueira da Lisnave e coordenou a execução das
correspondentes obras (1964/67). Chefiou o departamento de
projetos elétricos da Lisnave de 1967 a 1969. Foi chefe do gabinete de projetos da ENI – Eletricidade Naval e Industrial de 1969

a 1973, onde coordenou relevantes projetos, entre os quais a
segunda fase do Estaleiro da Margueira, o projeto de ampliação
da Fábrica de Celulose do Guadiana; redes elétricas do Estaleiro
da Setenave e da Gaslimpo, em Setúbal; Supermercados Pão
de Açúcar em Lisboa; e Estaleiro do Bahrein. Foi chefe do grupo
de trabalho responsável pelo projeto de recuperação da rede
elétrica da Setenave – Setúbal (1973/75). De 1975 a 1989, desempenhou diversos cargos na ENI, nomeadamente, diretor
técnico, diretor de apoio operacional, diretor naval e diretor de
produção industrial.

1975-2014

Pedro Miguel Tavares Mendes
Engenheiro Informático inscrito na Ordem em 2000. Licenciou-se em Engenharia Informática e de Computadores no IST
em 1999, ano em iniciou a sua atividade profissional na Optimus.
Foi team leader da Equipa de Provisioning até outubro de 2000.
Foi o responsável pela equipa de Billing da Optimus até dezembro de 2002, acumulando com a Novis e a Clix a partir de 2003
e até dezembro de 2005, altura em que foi nomeado IS Director-Core Services na Sonaecom/Optimus, onde foi responsável por

todos os planos de desenvolvimento e suporte das áreas de
Billing, CRM e Data Ware House, reportando diretamente à administração. Em julho de 2013 foi nomeado IS Director – DSC
– Direção de Sistemas de Cliente da Sonaecom/Optimus, sendo
responsável por todos os planos de desenvolvimento e suporte
das áreas de Billing, CRM, Mediação e Data Ware House da Optimus, reportando diretamente à administração da Sonaecom/
Optimus.
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SET’14

MPMM 2014 – Maintenance Performance
Measurement and Management Conference
Universidade de Coimbra
https://cemuc.dem.uc.pt/MPMM2014

4e5

INForum 2014 – Simpósio de Informática
Universidade do Porto
http://inforum.org.pt/INForum2014

4e5

SET’14

8 a 12
SET’14

10 a 12
SET’14

10 a 12
SET’14

11 e 12
SET’14

20

13th European Vacuum Conference
7th European Topical Conference on Hard Coatings
Aveiro • www.evc13.com
CHEMPOR 2014 – 12.ª Conferência Internacional
de Engenharia Química e Biológica
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
http://chempor.ordemengenheiros.pt/pt
PMI2014 – International Conference
on Polymers and Moulds Innovations
Universidade do Minho • www.pmiconference.eu

24 a 26
SET’14

15 a 17
OUT’14

16
OUT’14

16
OUT’14

PLURIS’14 – 6.º Congresso Luso-Brasileiro
para o Planeamento Urbano, Regional,
Integrado e Sustentável
Lisboa • http://pluris2014.fa.ulisboa.pt
2.ª Conferência Internacional
de Engenharia e Tecnologia Marítimas
Jornadas Técnicas de Engenharia Naval 2014
Instituto Superior Técnico, Lisboa • www.martech2014.org
Ver página 84
14.as Jornadas de Engenharia de Climatização
Ordem dos Engenheiros, Lisboa
www.ordemengenheiros.pt
Fórum Internacional LABORA 2014 – Desafios Técnicos
do Setor Elétrico
Hotel Cascais Miragem, Cascais • www.laboraforum.com

XX Congresso Nacional da Ordem dos Engenheiros
“Engenharia 2020 – Uma Estratégia para Portugal”

MEFTE 2014 – V Conferência Nacional de Mecânica
dos Fluidos, Termodinâmica e Energia
Porto • http://paginas.fe.up.pt/~mefte2014

17 a 19 de outubro
Alfândega do Porto, Porto
Ver página 6 – Primeiro Plano

Dia Regional Norte do Engenheiro
Vidago • www.oern.pt

SET’14

23 a 26
SET’14

24 a 26
SET’14

QUATIC 2014 – International Conference on the Quality
of Information and Communications Technology
Guimarães • https://sites.google.com/site/quatic2014/home
ICAD 2014 – 8th International Conference
on Axiomatic Design
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa, Caparica • http://eventos.fct.unl.pt/icad2014
Ver página 94

http://xxcongresso.ordemengenheiros.pt

24
OUT’14

13 e 17
NOV’14

7th Annual Conference on Planning Research
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
http://citta-conference.fe.up.pt
CINCOS’14 – Congresso de Inovação
na Construção Sustentável
Porto • http://cincos.pt

AGENDA INTERNACIONAL
9 e 10
AGO’14

11 e 12
AGO’14

28 a 31
AGO’14

7 a 11
SET’14

ICCEAM 2014 – 4th International Conference
on Chemical Engineering and Advanced Materials
China • www.icceam.org
MMME 2014 – Conferência Internacional sobre
Engenharia de Minas, Materiais e Metalúrgica
República Checa • http://mmmeconference.com
Ver página 80

10
SET’14

23 a 26
SET’14

FACIM – Feira Internacional de Maputo
Moçambique • www.facim.org.mz
Ver página 76

18 e 19

International Conference on Diamond
and Carbon Materials
Espanha • www.diamond-conference.elsevier.com

19 a 22

114 INGENIUM MAIO / JUNHO 2014

OUT’14

OUT’14

Global Mining Finance Autumn Conference
Reino Unido • www.global-mining-finance.com/gmf-autumn
Ver página 80
12th ISCR – International Symposium
on Concrete Roads 2014
República Checa • www.concreteroads2014.org
Ver página 77
ICMEA 2014 – International Conference
on Material Engineering and Application
China • www.icmea2014.org
ROOMVENT 2014 – 13th SCANVAC International
Conference on Air Distribution in Rooms
Brasil • www.roomvent2014.com.br
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