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Editorial

A Reforma
do Ensino Superior

C

om esta edição, completam-se 20 anos desde
que, em Junho de 1986, foi lançado o primeiro
número da revista “Ingenium”. Era Presidente
da Ordem dos Engenheiros o Eng.º João Oliveira
Martins e a “Ingenium” começou por ser dirigida pelo
Vice-Presidente em exercício, Eng.º José Simões
Cortez. Foi um importante passo para a divulgação
da actividade da Ordem e da engenharia portuguesa, através de um órgão de comunicação feito por
engenheiros para engenheiros. De então para cá a
“Ingenium” sofreu diversas alterações, nos conteúdos
editoriais, na periodicidade e no modelo de gestão.
Encontramo-nos numa fase consolidada e de estabilização, com gradual captação de recursos que têm
permitido manter a periodicidade, aumentar o número
de páginas, melhorar a qualidade gráfica e implementar
a internacionalização, com distribuição aos engenheiros
de Cabo Verde e de Moçambique. Parabéns aos
progenitores de há 20 anos e a todos quantos, ao longo
deste período, ajudaram a manter o projecto.
Escolhemos a reforma do ensino superior como tema
principal desta edição, devido à importância e à sua
oportunidade. Em Outubro próximo muitas escolas de engenharia iniciarão o ano lectivo com os programas curriculares adaptados à reforma, conhecida
de Bolonha.
A Lei de Bases do Ensino Superior foi publicada em
Agosto de 2005 e as escolas procuraram introduzir
os princípios da Declaração de Bolonha, subscrita
naquela cidade pelos Ministros de 29 países, em 1999.
Para além de enunciar a mobilidade e a melhoria da
empregabilidade, a Declaração encerra um outro
objectivo, reformar o ensino para que a formação
contribua para melhorar a competitividade da economia
europeia, face ao EUA e aos países asiáticos.
O modelo social europeu, único no mundo e construído
nos últimos 50 anos, só será sustentável se a economia
lhe fornecer os necessários recursos financeiros.
O facto de Bolonha desejar que o ensino conduza a
uma saída profissional no final de um primeiro ciclo,

de três ou quatro anos, e de um segundo ciclo, que
complete uma formação de 5 anos, também com
uma saída profissional, é um sinal sobre a utilidade
do ensino a ministrar. Para reforçar esta ideia, a UE
aprovou, em Setembro último, a Directiva das Qualificações Profissionais, separando, claramente, uma
formação em engenharia de ciclo curto, com três a
quatro anos, e um nível mais longo, com quatro ou
cinco anos. O quarto ano surge nos dois escalões para
responder à situação dos países que têm uma formação
máxima de quatro anos.
No caso da engenharia, a situação decorrente da
reforma não se altera muito, pois já existia uma saída
profissional para uma formação de três anos, designada
por engenheiro técnico e uma saída profissional ao
fim de cinco anos, designada por engenheiro. O que
se alterou foi a designação do título académico, que
passou a ser de licenciado ao fim de três anos e de
mestre ao fim de cinco.
Para formar engenheiros com a ambição de manter
a engenharia ao nível internacional e satisfazer as
necessidades internas, Portugal deverá continuar a
investir na formação de ciclo longo. A designação de
licenciado ao fim de três anos foi uma forma de
diminuir a despesa pública, por redução do número
de alunos, pois já se consideram licenciados, terminando
os estudos, apesar de não terem as competências que
o anterior título reconhecia. O que está em causa
são as competências e, por isso, muitas escolas apresentaram planos curriculares sem saída profissional
intermédia, designados por mestrados integrados, ou
seja, só ao fim de cinco anos é que a formação permite
o reconhecimento profissional como engenheiro.

Fernando Santo

Para formar
engenheiros com
a ambição de manter
a engenharia ao nível
internacional
e satisfazer
as necessidades
internas, Portugal
deverá continuar a
investir na formação
de ciclo longo.
A designação
de licenciado ao fim
de três anos foi uma
forma de diminuir a
despesa pública (…).

A entrevista ao Vice-Presidente da Ordem dos
Engenheiros, Eng.º Sebastião Feyo de Azevedo ajudará
a perceber melhor o alcance da reforma nas perspectivas
política e profissional.
Serão necessários alguns anos até ser possível avaliar
as verdadeiras consequências desta reforma, tema a
que voltaremos em breve.
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1.ª edição “Ingenium”

Em Foco
“Ingenium” nasceu em Junho de 1986.
Faz agora precisamente 20 anos.
O número de lançamento da “Ingenium”
teve como tema principal a comemoração
dos 50 anos da Ordem dos Engenheiros, apresentando um vasto e interessante conjunto
de textos onde é contada a história das diferentes áreas da engenharia, que correspondem aos colégios existentes, e um artigo sobre
a criação da Ordem dos Engenheiros.
As razões que conduziram à constituição da
revista são apontadas no Editorial, da autoria do Eng.º José António Simões Cortez, à
data vice-presidente da Ordem, e director
da publicação.
O nome da revista surge da heráldica da
Ordem e representa criatividade, progresso,
bem comum, que, segundo o editorial, são
o objectivo desta Associação Profissional.
Para o Eng.º José António Simões Cortez,
“Estreitar ainda mais as relações entre todos
os membros da nossa Associação Profissional
e, para além disso, constituir um porta-voz
dos legítimos interesses da engenharia portuguesa”, foram os objectivos que presidiram à criação da “Ingenium”.

A

A adesão à então Comunidade Económica
Europeia foi também um dos motivos que
levou à criação da revista. “Com a nossa recente adesão à Comunidade Económica Europeia, a Ordem dos Engenheiros viu as suas
responsabilidades acrescidas, em resultado
dos alargamentos intensivo e extensivo do
seu âmbito de actividades”.
6 INGENIUM | Maio/Junho 2006

completa 20 anos

Este aumento de responsabilidades trouxe
consigo a necessidade de obter mais e melhor informação. “Este facto obriga a dispor
de meios de informação mais completos e
adequados a essa nova realidade, para além
de exigir um maior empenhamento de todos
os Colegas na sua utilização”.
Desde a sua génese que a “Ingenium” procurou congregar a colaboração dos membros
da Ordem, para que eles se pudessem rever
na publicação da sua Associação profissional.
“Apela-se para a Classe no sentido de se debruçar com interesse na leitura da nossa Revista, dando-lhe a sua colaboração, a fim de
que os engenheiros se tornem conscientemente responsáveis da sua missão”.

A revista foi também apontada como um veículo para ajudar os engenheiros a fazer face
aos novos desafios com que se deparavam.
“Esta iniciativa insere-se no âmbito mais lato
das acções desencadeadas pelo Conselho Directivo Nacional tendentes a contribuir para
uma resposta cabal dos engenheiros portugueses aos desafios que se lhes deparam”.
Passados 20 Anos, os princípios constituintes
da “Ingenium” permanecem, bem como o
desejo de que os membros da Ordem contribuam crescentemente para o enriquecimento da publicação e nela se revejam. ■

XVI Congresso da Ordem dos Engenheiros
contributo da engenharia e
dos engenheiros para o progresso da humanidade é por
demais conhecido, desde a satisfação de necessidades básicas das
populações, até à aplicação das
tecnologias mais avançadas ao serviço da qualidade de vida e do
desenvolvimento económico. Mas
à medida que transformamos conhecimentos científicos em bens,
produtos e serviços de fácil utilização, vai-se diluindo o reconhecimento dos obreiros dessas transformações e, em particular, o papel dos engenheiros.
No ano em que a Ordem dos Engenheiros completa o 70.º aniversário, considerámos oportuno que
o XVI Congresso, que terá lugar
na Ilha de S. Miguel, nos Açores,
nos dias 2, 3 e 4 de Outubro de
2006, seja dedicado ao tema “A
Engenharia ao Serviço do País”.
No início deste século, a prevenção dos riscos para segurança de
pessoas e bens, a energia, o ordenamento do território e o aproveitamento de recursos naturais,
são alguns dos grandes desafios
que os países enfrentam.
A intervenção dos engenheiros é
visível em todas as actividades,
mas a sua acção na gestão de riscos assume um papel de interesse
público especialmente elevado
pela garantia de segurança que
conferem com os seus actos. As
diferentes catástrofes que vitimaram centenas de milhares de pes-

O

Em Foco

XVI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS

“A Engenharia ao Serviço do País”

soas nos últimos dois anos, nomeadamente, provocadas pelo Tsunami, sismos, cheias e incêndios,
são exemplos da vulnerabilidade
das populações perante riscos que
podem ser minimizados.
A dependência energética face ao
exterior, a par dos compromissos
com o Protocolo de Quioto para
a redução da emissão de gases que
aumentam o efeito de estufa, exigem a utilização de novas tecnologias para a produção de energia
de fontes renováveis e uma melhor eficiência no consumo, competindo aos engenheiros um papel
relevante no estudo e na aplicação de soluções.
Também a qualidade de vida que
deveria resultar de um adequado
ordenamento do território e da
reabilitação das cidades, bem co-

mo o aproveitamento do Oceano
Atlântico como recurso natural
na nossa zona marítima exclusiva,
são temas da maior importância
e que deverão estar presentes neste Congresso.
A Reforma do Ensino Superior,
decorrente da Declaração de Bolonha, a análise da legislação relativa à qualificação profissional e
a responsabilidade civil dos engenheiros, são os temas que encerrarão o Congresso, sendo indispensável debater as reformas do
sistema de ensino decorrentes da
Declaração de Bolonha, responsável pela formação dos futuros
engenheiros, bem como analisar
a legislação relativa à qualificação
profissional.
Mais uma vez, vamos colocar em
análise e debate matérias de ele-

vado interesse nacional, com o espírito de missão que sempre caracterizou a nossa classe profissional,
sem deixarmos de defender os legítimos interesses da qualificação
profissional e do seu reconhecimento, como forma de garantirem as condições de segurança e
contribuir para a melhoria das
condições de vida e da qualidade
dos produtos e serviços.
A qualidade das intervenções e a
sua posterior divulgação permitirão ampliar a reflexão e a visão
dos engenheiros sobre os temas
em debate, acentuando o reconhecimento da nossa profissão
como de interesse público.
Apelo à divulgação e a uma elevada participação no Congresso,
que representa uma importante
oportunidade para a afirmação da
engenharia e dos engenheiros,
honrando os princípios e os valores que sempre caracterizaram as
gerações de Colegas que construíram e dignificaram a Ordem dos
Engenheiros e a nossa profissão.
A engenharia deverá ser entendida como um recurso estratégico capaz de encontrar soluções
técnicas para os desafios que Portugal enfrenta.
O Bastonário
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XVI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
“A Engenharia ao Serviço do País”
2, 3 e 4 de Outubro de 2006
Açores – Ilha de S. Miguel (Teatro Micaelense – Centro Cultural e de Congressos)

PROGRAMA PRELIMINAR
2 de OUTUBRO (2.ª Feira)
9h15 – 13h00
Sessão de Abertura
Conferência – Os Desafios do País no Século XXI – A Intervenção
dos Engenheiros
Sessão 1 – Gestão de Riscos (1.ª parte)
Conferência – A incerteza e riscos em engenharia - O papel dos engenheiros
na gestão do risco e da emergência
} Prevenção contra os sismos
} Prevenção de cheias naturais
Debate
13h00 – 15h00 – Almoço Livre
15h00 – 16h45
Sessão 1 – Gestão de Riscos (2.ª parte) – Sessão Paralela A
} Prevenção de riscos geotécnicos
} Prevenção de riscos contra incêndios em edifícios
} Segurança no trabalho da construção
} Prevenção de riscos ambientais
Debate

Sessão 1 – Gestão de Riscos (3.ª parte) – Sessão Paralela B
} Prevenção dos incêndios florestais
} Risco de seca
} Riscos e segurança alimentar
} Segurança informática
Debate
16h45 – 17h15 – Intervalo
17h15 – 19h00
Sessão 1 – Gestão de Riscos (4.ª parte)
Intervenções em caso de catástrofe
Avaliação e cobertura de riscos
} Intervenção da engenharia na protecção civil
} A rede de telecomunicações de emergência na protecção civil
} A Engenharia Militar
} Avaliação de riscos e seguros
Debate
19h30
Inauguração da sede da Delegação da Secção Regional dos Açores

3 de OUTUBRO (3.ª Feira)
9h15 – 13h15
Sessão 2 – Ordenamento do Território (1.ª parte)
Conferência – O Planeamento Urbano como Estratégia de Desenvolvimento
} Situação actual dos planos de ordenamento do território
} O planeamento do território e o mercado dos solos
} A avaliação ambiental estratégica - Contributo para a discussão das medidas
de transposição da Directiva 2001/42/CE
Debate

Sessão 3 – Energia – Produção e Consumo (1.ª parte)
Conferência – O Protocolo de Quioto, a Dependência Energética de Portugal
e os Efeitos na Economia
} Produção de energia hídrica
} Produção de energia eólica
} Aproveitamento da biomassa para a produção de energia
Debate
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XVI CONGRESSO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS
“A Engenharia ao Serviço do País”
2, 3 e 4 de Outubro de 2006 – Açores – Ilha de S. Miguel (Teatro Micaelense – Centro Cultural e de Congressos)
Modalidade de Alojamento
(Assinalar n.º e opção no respectivo espaço)
HOTÉIS PONTA DELGADA (OPÇÃO BASE)
Marina Atlântico 4 ) – A
Avenida (4 ) – B
São Miguel Park (3 ) – C

N.º Duplos
N.º Singles

Estalagem dos Clérigos (4 ) – E

Inscrição no Torneio de Golfe (30 Set. e 1 Out.)
(Assinalar n.º e opção na respectiva quadrícula)
SIM

N.º Duplos

NÃO

N.º Singles
N.º Duplos
N.º Singles

HOTÉIS FURNAS (OPÇÃO GOLFE)
Terra Nostra (3 ) – D

3 Noites 4 Noites 5 Noites

2 Noites
N.º Duplos
N.º Singles
N.º Duplos
N.º Singles

Inscrição no Circuito às Ilhas (de 4 a 8 Out.)
(Assinalar n.º e opção na respectiva quadrícula)
SIM

NÃO

XVI Congresso da Ordem dos Engenheiros

Em Foco

3 de OUTUBRO (3.ª Feira) (cont.)
15h00 – 16h45
Sessão 2 – Ordenamento do Território (2.ª parte) – Sessão Paralela A
As dificuldades do licenciamento
} As dificuldades entre serviços da Administração Central e Autárquica
} O licenciamento urbano
} O licenciamento industrial
Debate

17h15 – 19h00
Sessão 2 – Ordenamento do Território (3.ª parte) – Sessão Paralela A
A Reabilitação Urbana
} Principais factores condicionantes da reabilitação urbana –
– Recomendações para atracção do investimento
} Exigências técnicas para a reabilitação de edifícios
} Qualificação das empresas e dos técnicos
Debate

Sessão 3 – Energia, Produção e Consumo (2.ª parte) – Sessão Paralela B
} Eficiência energética dos edifícios
} Energia nuclear
} Hidrogénio
Debate

Sessão 4 – Os Oceanos Como Recurso Estratégico – Sessão Paralela B
Conferência – A Política Marítima Europeia – Perspectivas da
Implementação em Portugal
} Protecção da orla costeira
} Política comum de pescas e as pescas portuguesas
} Transporte marítimo em Portugal – Que futuro?
Debate

Sessão 3 – Energia, Produção e Consumo (3.ª parte) – Sessão Paralela C
} Energia geotérmica
} Biodiesel
} Energia das Ondas
Debate

20h30 – Jantar do Congresso, com entrega dos prémios do torneio de golfe comemorativo dos 70 anos da Ordem dos Engenheiros

16h45 – 17h15 – Intervalo

4 de OUTUBRO (4.ª Feira)
9h15 – 13h00
Sessão 5 – A Reforma do Ensino Superior e a Qualificação Profissional
} Reforma do ensino superior na área de engenharia
} O financiamento da investigação em Portugal
} Actos de engenharia como base do reconhecimento da profissão
} Qualificação profissional exigida na legislação e projectos de revisão
em curso
Debate

Conclusões e Sessão de Encerramento
Conferência – A responsabilidade civil dos engenheiros
} Apresentação das Conclusões e Recomendações do Congresso
} Intervenção dos Convidados para a Sessão de Encerramento

Recepção aos Congressistas − Dia 1 de Outubro pelas 19h00
Torneio de Golfe Comemorativo
dos 70 Anos da Ordem dos Engenheiros
A Ordem dos Engenheiros, em colaboração
com a Federação Portuguesa de Golfe e com
o Clube de Golfe dos Engenheiros, organiza
um torneio de golfe nos dias 30 de Setembro
e 1 de Outubro, na Ilha de S. Miguel.
O programa do torneio encontra-se em preparação, podendo ser, desde já, aceites inscrições provisórias.

Circuito às Ilhas
Visto ser a primeira vez que um Congresso da
Ordem é realizado neste Arquipélago, tal facto
constituirá um excelente motivo para que os
Colegas do Continente e dos Açores se encontrem e debatam os seus problemas, num ambiente diferente, nas bonitas ilhas açorianas.
Para além do programa preliminar e dos preços que até à data foi possível negociar, e que
aqui se divulgam, estão a ser preparados cir-

cuitos Técnico-turísticos às ilhas do Faial, Pico,
S. Jorge e Terceira, permitindo aos Colegas
que o pretendam, conhecer as particularidades e a beleza de diferentes ilhas.
Atendendo à complexidade da logística inerente às deslocações, agradecíamos que todos
os Colegas que estejam interessados em participar, procedam, desde já, à sua pré-inscrição e pagamento do sinal, dando a conhecer
os seus interesses à organização, para que

possamos negociar com os operadores o restante programa da viagem.
O programa do XVI Congresso será iniciado
com um torneio de golfe no fim-de-semana
de 30 de Setembro (sendo, para tal, necessária inscrição), estando prevista no domingo,
dia 1 de Outubro, uma visita à Ilha, com paragem nas Furnas, onde poderão saborear o famoso cozido à portuguesa, cozinhado debaixo
da terra com o calor do vulcão.

Preços
1 – Congresso
Inscrição:
Membros Efectivos: 120
Membros Estagiários e Estudantes: 60
Não Membros: 180
Membros Eleitos: 50% de desconto
Acompanhantes (com participação nos eventos sociais): 50

2 – Deslocação, Taxas Aeroportuárias e Estadia (por pessoa)
HOTÉIS PONTA DELGADA (OPÇÃO BASE)
Marina Atlântico 4 ) − A
Avenida (4 ) − B
São Miguel Park (3 ) − C

Duplo
Single
Duplo
Single
Duplo
Single

HOTÉIS FURNAS (OPÇÃO GOLFE)
Terra Nostra (3 ) − D
Estalagem dos Clérigos (4 ) − E

Duplo
Single
Duplo
Single

3 Noites
347
421
329
385
323
373

4 Noites
387
495
364
447
356
431
2 Noites
148
211
171
226

5 Noites
428
569
399
509
389
489

3 – Os Programas e os Custos para o Torneio
de Golfe e para o Circuito às Ilhas serão
divulgados a breve prazo.
Nota: Logo que seja conhecida a totalidade
dos custos envolvidos, será solicitada a Inscrição Definitiva e Pagamento do 1.º Sinal.
Os Colegas que, até essa data, pretendam desistir, serão reembolsados do valor pago a título de pré-inscrição.

Notas:
- Os preços indicados para os Hotéis na Opção Base incluem viagem de avião, taxas aeroportuárias, transferes e alojamento com pequeno-almoço.
- Os preços indicados para os Hotéis na Opção Golfe incluem transferes Ponta Delgada/Furnas e
alojamento com pequeno-almoço. Esta Opção deverá ser adicionada a uma das Opções Base.
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Ordem cria
Especialização de Refrigeração

Ordem dos Engenheiros recebida
pelo Presidente da República

E

m resposta a uma legítima aspiração dos Engenheiros que exercem a
sua profissão na área da Refrigeração, onde se incluem os domínios
do Frio Industrial, Comercial e Doméstico, o Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Engenheiros aprovou, em 11 de Maio, a constituição da
Comissão Executiva da Especialização de Refrigeração, cuja criação havia
sido aprovada em 13 de Setembro de 2005.
Esta Especialização passa a funcionar de forma horizontal entre os Colégios
de Engenharia Mecânica, Electrotécnica, Química e de outros onde tal área
de actividade seja exercida.
Por decisão do Conselho Directivo Nacional foi ainda atribuído o título de
Especialista aos Membros da Comissão Executiva, que ficou instituída com
a seguinte composição:

Para concretização desta aspiração muito contribuiu o valor intrínseco da
área de actividade e suas especificidades, o interesse e diligência dos contactos desenvolvidos pelos técnicos, associações e organismos que participam neste ramo do conhecimento e o empenho de outras especializações
próximas, nomeadamente a de Climatização.
Nos termos regulamentares e estatutários, estão, a partir de agora, abertas
as candidaturas ao título de “Especialista em Refrigeração”, devendo os interessados, com recurso às facilidades do Portal do Engenheiro (www.ordemengenheiros.pt) e ao seu formulário online, apresentar a sua candidatura,
sendo de sublinhar que a atribuição do título exige, além de outras condições, o exercício profissional na área da especialização com uma antiguidade mínima de 10 anos.
A Comissão tem como âmbito principal de actuação a emissão de pareceres para efeito de
outorga do Título de Especialista em Refrigeração, podendo emitir pareceres de outra índole,
participar ou intervir em outras matérias de interesse para a Especialização, sempre que para
tal seja solicitada pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Engenheiros.
A outorga do título de Especialista em Refrigeração pressupõe a avaliação dos candidatos pela Comissão, com base no
valor profissional, científico e/ou técnico dos elementos curriculares, no
conhecimento e grau de competência
profissional, no desempenho, no tipo
de intervenção realizada com relevância para a especialização, na extensão
da experiência profissional, na inscrição e participação do requerente em
organizações científicas ou técnicas e
outras, nacionais ou estrangeiras, no domínio
da Especialização.
■
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A

Ordem dos Engenheiros foi recebida em audiência pelo Presidente
da República no passado dia 6 de Junho.
Para além da apresentação dos cumprimentos próprios de início
de mandato, o Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Eng.º Fernando
Santo, manifestou ao Presidente da República, Prof. Aníbal Cavaco Silva,
o desejo do poder político acentuar mais intensamente a importância
da Engenharia como recurso estratégico para o país, mobilizando os
alunos para melhores formações na matemática e na física e motivando-os para a escolha de cursos de engenharia.
Na reunião foi também transmitido o papel da Ordem dos Engenheiros
na defesa do interesse público, bem como as suas posições sobre a reforma do Ensino Superior, a regulamentação profissional e a colaboração que tem vindo a prestar às congéneres dos Países de Expressão
Portuguesa.
No final do encontro, em que a Ordem se fez representar pelo seu Bastonário, Eng.º Fernando Santo, acompanhado do Vice-presidente, Eng.º
Sebastião Feyo de Azevedo, e dos Presidentes das Regiões Norte, Centro e Sul, a Ordem dos Engenheiros manifestou a sua disponibilidade
para colaborar nos temas que o órgão máximo do Estado Português venha a considerar de interesse.
■

Homenagem ao Engenheiro
e Escritor Jorge de Sena

A

obra do Engenheiro Civil e Escritor, Poeta e Investigador Jorge de
Sena foi recordada pela Ordem dos Engenheiros numa sessão de
homenagem que decorreu no dia 5 de Junho, no Auditório da Ordem, em Lisboa.
A cerimónia ficou marcada pela entrega de uma colecção de mais de
60 livros de Jorge de Sena à Biblioteca da Ordem dos Engenheiros, colecção essa anteriormente oferecida pelo engenheiro e escritor ao seu
amigo José Blanc de Portugal. Após a morte de José Blanc de Portugal,
os seus herdeiros entenderam
não dividir o espólio, pelo que
o ofereceram à Sra. D. Mécia
de Sena, viúva do escritor. A
entrega dos livros à Ordem dos
Engenheiros foi efectuada pelo
Tenente-coronel Rui de Freitas
Lopes, irmão da Sra. D. Mécia
de Sena.

Foto: Fernando Lemos

Coordenador
Eng.º José Manuel Pimenta de Almeida Borges – Col. Eng.ª Mecânica
Coordenador Adjunto
Eng.º Francisco Manuel Gonçalves dos Santos – Col. Eng.ª Mecânica
Vogais
Eng.º António José Caldeira Miranda Granjeia – Col. Eng.ª Mecânica
Eng.º Carlos Manuel Martins Serrano – Col. Eng.ª Mecânica
Eng.º João Pedro da Silva Teles Nolasco – Col. Eng.ª Mecânica
Eng.º Luís Fernando Mourão da Fonseca e Silva – Col. Eng.ª Electrotécnica

Notícias

A

cidade de Viseu acolheu, no dia 2 de Junho,
o 1.º Encontro Nacional de Engenheiros
Municipais. O evento reuniu engenheiros
que exercem a sua profissão ao serviço dos municípios e que, desde há muito, vêm assistindo
à desvalorização da intervenção dos engenheiros,
uma vez que na Administração Pública Central
e Autárquica não existe uma carreira profissional
adequada à responsabilidade das funções que
exercem os engenheiros.
Na abertura do Seminário estiveram presentes o
Secretário de Estado da Administração Local, o

Governador Civil do Distrito de Viseu, o Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios e
o Presidente da Junta Metropolitana do Algarve.
Na sessão de abertura, o Bastonário da Ordem
dos Engenheiros destacou a importância do poder
autárquico, no ano em comemora o seu 30.º aniversário, e reafirmou o papel indispensável dos
engenheiros para a concretização das competências atribuídas aos municípios, sendo necessário
que a prática dos actos de engenharia seja exercida por engenheiros e não apenas por licenciados ou bacharéis em engenharia e noutras áreas
de formação. Encontrando-se o Governo a estudar a reforma das carreiras técnicas da adminis-

1.º Encontro Nacional
de Engenheiros Municipais

tração pública, o Eng.º Fernando Santo considerou da maior oportunidade que a carreira de engenharia seja introduzida nesse estudo, com exigências e especificidades adequadas à responsabilidade e competências dos que exercem a actividade profissional nessa área, à semelhança do
que existe noutras carreiras. Acrescentou que “não
basta reconhecer o papel dos engenheiros, é necessário motivar a sua formação contínua, definir
critérios para a progressão na carreira, com responsabilidades acrescidas, diferenciar pela exigência e valorizar a competência profissional. Os
engenheiros querem que os chefes sejam competentes e respeitados na área que chefiam e não

O evento foi ainda constituído por uma
breve intervenção do Bastonário, que sublinhou a intervenção cultural dos engenheiros na sociedade, e por uma conferência proferida pelo Prof. Jorge Fazenda
Lourenço, Professor da Universidade Católica, que apresentou a biografia de Jorge
de Sena, centrando-se, sobretudo, na sua
intervenção enquanto Engenheiro.
A sessão de homenagem ficou completa
com a exibição do filme “O escritor prodigioso”, de Joana Pontes, um documentário
sobre a vida e obra do Engenheiro Escritor.
Jorge de Sena viveu entre 1919 e 1978, tendo
repartido a sua curta vida de 58 anos entre a
Engenharia e a Literatura. De 1944, ano em
que concluiu a licenciatura na Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, até 1959,
quando se exilou no Brasil por razões políticas
decorrentes da sua oposição ao regime de então,
Jorge Cândido de Sena desenvolveu predomi-

por satisfazerem critérios de interesse político ou
pessoais”.
Em resposta, o Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Local, Dr. Eduardo Cabrita, reafirmou a excelente colaboração que tem havido
entre a sua Secretaria de Estado e a Ordem dos
Engenheiros, reconheceu a importância da intervenção dos engenheiros e manifestou a disponibilidade para estudar a proposta da Ordem.
Na reunião do CDN, do passado dia 22 de Junho,
foi deliberado iniciar-se a preparação de uma proposta nesse sentido, tendo por base as intervenções dos que participaram no Seminário e as contribuições de todos os que desejem colaborar. Foi
formado um Grupo de Trabalho para desenvolver
a proposta, contando com o apoio do Gabinete Jurídico da Ordem e de assessorias externas.
Os diferentes temas que foram objecto de debate,
para além do tema principal, deixaram clara a
necessidade de promover, com regularidade, este
tipo de Encontros.
■

nantemente a sua actividade como engenheiro
na antiga Junta Autónoma das Estradas (JAE),
embora a sua tendência para as letras se tenha
começado a manifestar desde o final do liceu.
Foi no Brasil, país que lhe conferiu a cidadania em 1963, que este ilustre engenheiro passou a dedicar-se quase exclusivamente à literatura, produzindo a maior parte da sua obra,
a par das investigações, aulas, participação em
congressos e conferências.
■
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Transporte Interurbano em Portugal

retratado em Livro

A

principal característica que a
população procura no transporte é a rapidez na deslocação porta-a-porta”, pelo que “a noção
de tempo se tornou imprescindível
para os transportes”. Aliás, não é por
acaso que todas as estações de comboios têm um relógio em lugar de
destaque!”.
Estas são algumas das conclusões
que o Eng.º José Maria André incluiu na sua obra “Transporte Inte-

rurbano em Portugal”, editada pela
IST Press e apresentada ao público
no passado dia 7 de Junho, no Auditório da Ordem dos Engenheiros,
em Lisboa.
O livro é composto por dois volumes.
O primeiro, intitulado “O Sistema Actual e os seus Desafios”, analisa a
procura de passageiros: os volumes
de tráfego, as actuais condições de
concorrência modal e, em função
disso, os critérios que o transporte

colectivo deveria satisfazer para conquistar a preferência do público, face
ao automóvel ligeiro.
O segundo volume, dedicado à “Concepção Técnica de uma Alternativa

Ferroviária para o Transporte de Passageiros”, faz um pré-dimensionamento das principais características
tecnológicas do transporte colectivo,
de acordo com a análise feita no primeiro volume. São examinados diversos temas relativos à infra-estrutura fixa e aos veículos, desde a suspensão, à aerodinâmica, aos motores, ao controlo, à estrutura.
Em cada um dos volumes são ainda
abordados alguns problemas particulares, tais como as ligações a Espanha e o transporte de mercadorias
ou os custos do material circulante
■
e da via.

O mundo da construção na Tektónica
de engenharia realizadas por engenheiros nacionais e incluiu a projecção de filmes sobre algumas delas.
O “Dia da Engenharia Civil”, organizado pela Ordem dos Engenheiros, que
teve lugar no dia 26 de Maio, contou com um Seminário subordinado ao
tema “Patologias Construtivas em Edifícios”. No evento, dividido em quatro
sessões temáticas, estiveram presentes cerca de 500 pessoas que encheram o Auditório I do Centro de Reuniões da FIL.

D

ecorreu entre 23 e 27 de Maio, na FIL – Feira Internacional de Lisboa, a 8.ª Edição da Tektónica, a maior feira nacional do sector da
Construção e Obras Públicas, à qual a Ordem dos Engenheiros se
associou.
A Feira ocupou os quatro pavilhões da FIL e, pela primeira vez, a Praça
Sony, onde teve lugar uma exposição dedicada às máquinas de movimentação, gruas e outros equipamentos. Mas esta não foi a única novidade da Tektónica 2006, o programa “hosted buyers”, que contou com
a colaboração do ICEP, trouxe até à Feira visitantes estrangeiros, oriundos dos cinco continentes, com o objectivo potencializar o negócio a nível
externo. A Tektónica incluiu ainda dois salões temáticos: o Salão Internacional de Pavimentos e Revestimentos Cerâmicos e Espaço (SK) e o
Salão Internacional de Materiais, Máquinas, e Equipamentos para a Construção (SIMAC).
O primeiro assumiu como objectivo principal estabelecer novos contactos e melhores negócios para as empresas do sector. No segundo, estiveram representados três grandes grupos de produtos: os acabamentos,
os produtos estruturais e as máquinas e equipamentos para a indústria
da construção e obras públicas.
Para além dos espaços de exposição a Feira contou com várias conferências da responsabilidade de entidades como a Ordem dos Engenheiros,
a AECOPS, Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas, a
APCMC, Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção e a Ordem dos Arquitectos.
A presença da Ordem
Esta edição da Tektónica contou com especial participação da Ordem dos
Engenheiros, que esteve presente com uma Exposição referente às “100
Obras de Engenharia no Séc. XX em Portugal”, patente ao longo de toda
a Feira. A Exposição teve como objectivo testemunhar as grandes obras
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A primeira sessão teve como tema o “Diagnóstico e patologias mais frequentes”, seguiu-se uma sessão sobre “A abordagem o projecto e da
obra”. As “Soluções construtivas para impermeabilização” foram o mote
da terceira sessão, enquanto a quarta e última sessão versou sobre os
“Contributos para a redução das condensações”. Na sessão de encerra-

mento, Ricardo Bexiga, do INH (Instituto Nacional da Habitação), salientou a importância de debater as questões da qualidade da construção e
que é “preciso deitar abaixo a ideia de que é normal, após um ano da
construção, haver patologias com fissuras e outro tipo de problemas”.
Salientou ainda que a qualidade de construção reflecte-se na qualidade
das próprias cidades.
Algumas das mais recentes obras de engenharia nacionais foram também tema de pequenas conferências: Hospital da Luz, Ponte do Carre■
gado, Estádio de Braga e Casa da Música.

Notícias

Foto: AECOPS

Internacionalização da Fileira
da Engenharia Portuguesa

N

o passado dia 31 de Maio teve
lugar, no auditório da Culturgest, em Lisboa, um seminário sobre a “Dimensão Internacional
da Engenharia Portuguesa”, promovido pela Associação de Empresas
de Construção e Obras Públicas (AECOPS), Associação dos Industriais
de Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), Associação Nacio-

nal de Empreiteiros de Obras Públicas (ANEOP), Associação Portuguesa
de Projectistas e Consultores (APPC)
e a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais
(APEMETA).
Foi reafirmada a necessidade de se
internacionalizar a fileira da engenharia portuguesa, atendendo à evolução económica mundial das últi-

Ante-projecto
do Código dos Contratos Públicos

F

oi iniciada, a 10 de Maio, a fase
de discussão pública da primeira parte do ante-projecto do
“Código dos Contratos Públicos”, que
tem por objectivo unificar todos os
regimes jurídicos relativos à contratação pública, mediante a revogação
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, o Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho e o Decreto-Lei n.º
223/2001, de 9 de Agosto e a transposição das Directivas Comunitárias
n.os 2004/17/CE e 2004/18/CE.
O grupo de trabalho criado para discussão do Código deverá terminar os
seus trabalhos até Setembro, dado
que o Governo pretende que este
fique pronto até Outubro do corrente
ano. O Código dos Contratos Públicos, em discussão, contemplará todas
as matérias respeitantes à formação
e execução dos contratos públicos,
nomeadamente os de empreitadas
de obras públicas, concessão de obras
públicas e serviços públicos, locação
ou aquisição de bens móveis ou de
serviços, incluindo aqueles que sejam
celebrados no domínio dos designados sectores especiais, como os da
água, energia, transportes e serviços
postais.
No documento posto a discussão
pública destacam-se algumas alte-

rações ao nível dos procedimentos,
como seja a introdução do “diálogo
concorrencial”, que representa um
conceito novo; a limitação do ajuste
directo a contratos de valor inferior
a 150 mil euros; alterações no concurso público, no concurso limitado
por prévia qualificação e na negociação.
De salientar, ainda, o recurso à utilização de novas tecnologias da informação que se reflecte na publicação dos anúncios dos concursos
públicos e na disponibilização das
peças dos procedimentos concursais
num site específico da Internet a criar
com esse objectivo.
Os trabalhos referentes ao Código
dividem-se em duas fases. Numa
primeira fase, serão discutidos os
assuntos de carácter geral, com conceitos e disposições que respeitem
a vigência do contrato, a título geral.
Uma segunda fase, será consagrada
a regras específicas destinadas a
contratos mais importantes, como é
o caso das empreitadas, as concessões, a aquisição de bens e serviços
e as concessões de serviços.
Pode encontrar a versão actual do
ante-projecto do “Código dos Contratos Públicos” em: http://contratospublicos.imoppi.pt. ■

mas décadas e, em particular, à evolução no nosso país, com reflexos
muito negativos na generalidade dos
sectores de actividade.
As Associações promotoras do Seminário apresentaram uma proposta
com um conjunto de incentivos que
contribuam para a dinâmica da internacionalização.
A sessão de abertura contou com
uma intervenção do Bastonário da
Ordem dos Engenheiros, na qual des-

tacou a forma como a engenharia
tem sido tratada em Portugal nos últimos 30 anos, a qualidade da engenharia portuguesa e a estratégia
de internacionalização.
Durante o Seminário foram apresentadas as experiências da COBA, da
Mota-Engil e do ISQ e a actividade
desenvolvida pelo IPAD e ICEP.
A sessão foi encerrada pelo Secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Dr. Carlos Costa Pina.
■

Novo Plano
do Ordenamento do Território

N

o dia 27 de Abril de 2006, foi publicada em Diário da República
a Resolução do Conselho de Ministros que aprova para discussão
pública a proposta técnica do Programa Nacional para as Políticas
do Ordenamento do Território (PNPOT), assumido pelo Governo como
um documento estratégico que aparece no topo da pirâmide dos instrumentos de gestão territorial.
Desta proposta derivam as orientações para todos os outros planos, sejam
eles regionais, municipais ou de pormenor.
Alguns dos objectivos do Programa passam pela conservação do ambiente e recursos naturais, respeitando a vida e servindo o desenvolvimento; o ordenamento dos espaços agro-florestais e rurais, aproveitando-os de modo produtivo e sustentável em favor de todos e em particular
dos que aí vivem e trabalham; reforçar o papel das cidades como espaços de vivência e lugares impulsionadores da coesão e do desenvolvimento do país; aproximar cidadãos e regiões e reforçar as ligações internacionais através de uma boa rede de transportes e acessibilidades;
fazer do ordenamento e da gestão do território um instrumento de coesão nacional, das ilhas ao continente, do interior ao litoral, dos municípios às regiões.
Após o período de discussão pública, que terminará em Julho, tem lugar
a fase de tratamento das contribuições recebidas, através do preenchimento de uma ficha, que também estará on-line.
Segue-se, então, o trabalho de ponderação e divulgação dos resultados,
tendo particular relevância os pareceres emitidos pelas Universidades.
Uma vez concluído este processo, serão elaboradas a versão final da
proposta e a Proposta de Lei do Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território. Após a aprovação da proposta pela Governo, ela
será apresentada para discussão na Assembleia da República. A Política
Nacional para o Ordenamento do Território entrará em vigor após a ratificação do documento pelo Presidente da República e a respectiva publicação em Diário da República.

Objectivos Estratégicos do PNPOT
Conservar e valorizar a biodiversidade e o património natural, paisagístico e cultural;
Reforçar a competitividade de Portugal e a sua integração nos espaços ibérico, europeu
e global;
Promover a coesão territorial através da criação de pólos de desenvolvimento no interior do país, e criar infra-estruturas de suporte às novas centralidades;
Garantir a universalidade do desenvolvimento e bem-estar, através da distribuição equilibrada de equipamentos colectivos nas áreas dos transportes, saúde e cidadania;
Levar as novas tecnologias e as redes avançadas de informação e comunicação a todos
os cidadãos. Construir uma sociedade mais criativa e com sentido de cidadania;
Reforçar a qualidade e eficiência da gestão territorial, promovendo a participação. ■
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Breves
Cascais
é “Município
Empreendedor”
Câmara Municipal de Cascais
foi galardoada com o prémio
“Município Empreendedor”, no
decorrer do 6.º Venture Capital
IT – Congresso Internacional de
Capital de Risco e Empreendedorismo, pela sua política de incentivo ao empreendedorismo,
apoiada na constituição de bolsas de ideias, negócios e inovação. Através da constituição da
DNA Cascais – Agência para o
Desenvolvimento de Novas Atitudes, a Câmara Municipal de
Cascais visa a criação de um ambiente empreendedor, gerador
de novas oportunidades, especialmente para os jovens, fomentando a criatividade nas escolas,
impulsionando a criação de ninhos de empresas, clínicas empresariais, clube de “Business
Angels” e Capital de Risco.

Nova estação
de recepção de
imagens de satélite

A

FEUP
recebe CoastLab06
Faculdade de Engenharia do
Porto (FEUP) recebeu, entre
8 e 10 de Maio, a 1.ª Conferência Internacional sobre Modelação Física Aplicada à Engenharia
Costeira e Portuária, que teve
como principal objectivo criar
sinergias e discutir novos desenvolvimentos nesta área.
O evento, organizado pelo Instituto de Hidráulica e Recursos
Hídricos da FEUP, contou com
a presença de 28 países e ofereceu aos participantes a oportunidade de mostrar o seu trabalho ou equipamentos. Durante
a conferência foram debatidos
temas como: “Ondas: geração,
teorias e previsão”; “Estruturas:
tipos, interacções e respostas estruturais”; “Técnicas de medição: pressões, velocidades e forças”, entre outros.

A
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Departamento de Física da
Universidade de Aveiro tem,
desde 23 de Maio, uma nova
estação de recepção de imagens de satélite em funcionamento operacional. Esta Estação High Resolution Picture
Transmission (HRPT) / Chinese HRPT (CHRPT) possibilita a obtenção de perfis atmosféricos que permitem determinar com maior precisão,
por exemplo, a previsão do estado do tempo, a temperatura
da água do mar e até identificar focos de incêndio.

O
Semana do Comércio Electrónico
onhecer, debater e experimentar foram os vectores que orientaram a Semana do Comércio
Electrónico, organizada pela Associação do Comércio Electrónico em Portugal (ACEP), que
decorreu entre 4 e 14 de Maio.
A distribuição gratuita do Guia
do Comércio Electrónico, encartado em algumas publicações de
alcance nacional, foi outra iniciativa levada a cabo durante a Semana dedicada ao Comércio
Electrónico. Este Guia também
se encontra disponível em www.
comercioelectronico.pt.
No decorrer da sessão inaugural
desta Semana ficou claro que a
segurança é um factor determinante para o desenvolvimento

C

do comércio electrónico e que a
mobilização social é fundamental para o aumento da utilização
das tecnologias de informação e
comunicação. Teresa Maury, administradora da ANACOM, anunciou, durante esta sessão, a criação de um novo mecanismo judicial para resolução de conflitos
resultantes das compras electrónicas. Foi ainda salientado, por
Luís Magalhães, Presidente da
UMIC, que o comércio electrónico pode representar grandes
oportunidades para as PME.
As actividades da Semana do
Comércio Electrónico foram,
pela primeira vez, descentralizadas, decorrendo em Lisboa, Oeiras, Beja e Vila Nova de Gaia.

Apresentada nova Tabela
da Composição de Alimentos
Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo
Jorge (INSA) apresentou, no dia 29 de Maio,
a nova Tabela de Composição de Alimentos,
que nasceu de uma base
de dados concebida para
ser usada em inquéritos
alimentares. A Tabela
apresenta apenas informação sobre a composição de alimentos consumidos em Portugal,
está dividida em cinco partes, englobando um total de 962 alimentos crus, processados e cozinhados e 42 nutrientes. Segundo
informação do INSA, “a existência de uma nova Tabela de referência nacional possibilitará a todos os profissionais, que necessitam dados de composição dos alimentos nas suas actividades, usarem a mesma fonte de dados, eliminando assim um dos
factores de variabilidade nos resultados obtidos”.

O

Serpa vai ter
central fotovoltaica

oi lançada no dia 6 de Junho,
em Serpa, a primeira pedra daquela que será a maior central
fotovoltaica do mundo, cujo investimento rondará os 61,5 milhões de euros. O empreendimento é propriedade da empresa
norte-americana GE Energy Financial Services, do grupo GE, e
será desenvolvido numa área de
60 hectares, voltada a sul. O local
irá manter-se como área agrícola
produtiva e deverá estar em plena
operação em Janeiro de 2007, altura em que deverá contar com
uma potência instalada de 11 megawatts. Esta unidade de produção de energia inclui 52 mil módulos fotovoltaicos.
De salientar a participação da Catavento, uma empresa portuguesa
da área das energias renováveis,
no empreendimento. Esta empresa desenvolveu o projecto e vai
assegurar os serviços de gestão.

F

Breves
Florestas tropicais
em grande perigo
Pneus reciclados
utilizados para pavimentar
oi inventado, na Universidade de Denver, nos Estados Unidos da América, um novo material para pavimentação de locais desportivos que recicla os pneus usados dos carros. Segundo a notícia do site NewsWise, este novo material permitirá pavimentar áreas muito extensas com um custo mais baixo,
dado que o produto provém de material reciclado. Tipicamente, as zonas de passeios pedestres ou de jogging estão pavimentadas com asfalto, que acaba por ser muito duro para os
tornozelos e ancas. Por outro lado, os pavimentos à base de
borracha já são bastante utilizados, mas dado o seu elevado
custo só se utilizam em recintos mais pequenos, como campos
de ténis, pistas de atletismo, entre outros.

F

Escola interactiva
em português

U

ma empresa portuguesa, a Nautilus, criou um novo modelo de
mesas interactivas que poderão ser utilizadas nas escolas. A solução, apresentada recentemente na Feira Internacional de Material e Equipamentos Didácticos,
em Birmingham, foi considerada uma solução
única que estará em estabelecimentos
de ensino do Reino Unido.
O Eng.º Vítor Barbosa, administrador da Nautilus, falou à “Ingenium” da necessidade de as empresas portuguesas apostarem na
I&D como forma de inovar. E deu
o exemplo do investimento que a
Nautilus tem vindo a fazer nesta
área, e que acabou por dar frutos.
O Administrador da Nautilus afirma
que no projecto escola interactiva
já foram gastos mais de 500 mil
euros em I&D.

o futuro, médicos e cirurgiões poderão monitorizar a corrente sanguínea, a pressão arterial e a temperatura com pequenos instrumentos implantados, graças à investigação que
está a ser realizada na Universidade de
Cornell. Esta nova tecnologia está a ser
desenvolvida por Edwin Kan, professor associado de engenharia eléctrica
e de computadores da Universidade
de Cornell.

N

estudo “Status of Tropical Forest Managment 2005”, da
responsabilidade da Organização
Internacional das Madeiras Tropicais (OIMT), revela que desaparecem todos os anos cerca de
14 milhões de hectares de florestas tropicais, o que se traduz
na ameaça a 95% das florestas
tropicais existentes.
No entanto, o mesmo estudo
mostra que pelo menos 25,2 milhões de hectares onde há produção permanente, e 11,2 milhões de hectares protegidos permanentemente, estão, hoje em
dia, a ser geridos de uma forma
sustentável. Comparando estes
números com os resultados do
primeiro estudo realizado em
1988, no qual a gestão sustentável era quase nula, os resultados
são positivos. No entanto, apesar deste progresso, menos de
5% do total das florestas dos trópicos são geridas de uma forma
sustentável.

O

Nanotecnologia no sangue

Aterros podem
produzir energia
specialistas da Universidade
de Aston estão a investigar um
novo método de recuperar energia dos aterros sanitários.
Actualmente, a empresa Biffa,
que opera mais de 30 aterros no
Reino Unido, já utiliza gás proveniente destes locais para fornecer energia a motores. No entanto, a regulamentação mais apertada e mudança da natureza dos
resíduos que são depostos nestes
aterros, levaram a empresa a investigar métodos mais eficientes
de recuperar a energia dos aterros. A empresa e a Universidade
de Aston estão a investigar o potencial da pyrolise, um processo
através do qual se aquecem os
resíduos orgânicos a altas temperaturas, sem a presença de oxigénio, convertendo-os em combustível gasoso ou líquido.
Por enquanto, a ideia principal
do projecto é verificar o que poderá ser feito, utilizando os resíduos/lixo como matéria-prima.

E

Os pequenos implantes terão um tamanho de apenas 100 microns por 100
microns, mas com o aprofundar do seu
desenvolvimento poderão vir a ter tamanhos ainda mais pequenos, e esta é
a grande novidade. Uma das vantagens
apontadas para a utilização destes pequenos sensores implantados é o facto
de possibilitarem leituras específicas
para determinados órgãos do corpo
humano.
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Regiões
erca de 200 congressistas portugueses e espanhóis participaram no 3.º
Encontro de Engenharia Civil Norte
de Portugal – Galiza, durante o qual foi
discutida a temática da Água.
O evento, que teve lugar na Fundação
Cupertino de Miranda, no Porto, nos dias
25 e 26 de Maio, foi organizado pela OERN
e pelo Colégio de Caminos, Canales y Puertos da Galiza – Demarcacion de Galícia,
servindo como uma importante plataforma
de discussão sobre aquele que é unanimemente encarado como o maior desafio do
século XXI.
Na cerimónia de abertura, presidida pela
Governadora Civil do Porto, Isabel Oneto,
foi sublinhada a importância do debate
entre ambos os países nesta que foi considerada “uma óptima oportunidade para
uma aposta em comum dos problemas relacionados com a água”.
A sessão contou com uma conferência proferida pelo Vice-presidente do Programa
Mundial del Agua – UNESCO, Carlos Fernández Jáuregui, que definiu a água como
uma problemática não só ligada aos engenheiros, mas transversal a todo o espectro
do conhecimento, advertindo que é preciso
gerir este recurso globalmente.
No seu entender, “os problemas de água
em África devem ser encarados por todos
os países, pois reflectem-se sobre todo o
mundo”. Carlos Fernández Jáuregui sali-

C

Água debatida
na Fundação Cupertino de Miranda

entou ainda que a agricultura, que consome
70% da água a nível mundial, é o sector
onde o problema é mais difícil de resolver,
necessitando, por isso, de investimento urgente. “É preciso aumentar a eficiência deste
sector e, para isso, é obrigatório apostar no
conhecimento e na tecnologia”, afirma.
O Encontro dividiu-se em quatro sub-temas
principais: “Água e Energia”; “Água como
Recurso – Águas Superficiais e Subterrâneas, Estuários, Problemas de Segurança e
Reservas”; “Fenómenos Extremos e Poluição”; “Regimes de Utilização da Água”.
Foram apresentados projectos no âmbito
dos planos estratégicos de articulação bilateral e técnico, como o Plano Estratégico
de Abastecimento e de Saneamento de
Águas Residuais (PEAASAR II), que entre
2007 e 2013 se propõe concluir toda a

Visita à Obra da Igreja
da Santíssima Trindade
nova Igreja do Santuário de Fátima, Igreja da Santíssima Trindade, foi objecto de uma visita técnica organizada pelo Conselho Regional do Colégio de Engenharia Civil do Centro, no dia 6 de Maio.
A visita, que contou com 85 participantes, teve início
na Casa de S. Miguel, onde está patente uma exposição do projecto da autoria do Arqto. Alexandros N.
Tombazis. Em seguida, teve lugar uma apresentação
da obra do ponto de vista do projecto estrutural e engenharias (ETEC), da perspectiva do acompanhamento
e controlo (FASE) e da óptica da execução (SOMAGUE). Terminadas as apresentações, o grupo participante efectuou uma visita à obra, cujo início ocorreu
em Fevereiro de 2004, estando prevista a sua inauguração para 13 de Maio de 2007. A construção está orçamentada em 40 milhões de euros.
O programa incluiu ainda um almoço-convívio na cantina do estaleiro da obra.
■

A
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infra-estruturação, de acordo com a legislações portuguesa e comunitária. No âmbito deste plano, cujo investimento rondará
os três mil milhões de euros, o administrador da empresa Águas de Portugal, Martins
Soares, adiantou como metas a atingir “a
conclusão de 95% de abastecimentos públicos e 90% do saneamento”.
A comissão organizadora do Congresso faz
um balanço positivo desta terceira edição,
tendo o Eng.º Paulo Ribeirinho, membro
da organização, salientado que “nesta matéria existe a necessidade absoluta de entendimento de todos os técnicos, pois são
estes que são conhecedores das várias realidades e, desta forma, fornecerão um contributo fundamental na ajuda da tomada
de decisões importantes, quer para o Norte
de Portugal, quer para a Galiza”.
■

Alternativas para a Produção
de Energia Eléctrica
Região Centro da Ordem dos
Engenheiros organizou, no dia 7
de Abril, as Jornadas de Engenharia subordinadas ao tema “Alternativas de Futuro Imediato para a
Produção de Energia Eléctrica”.
As Jornadas, da responsabilidade conjunta dos Colégios de Especialidade
de Engenharia Electrotécnica, Mecânica, Química
e do Ambiente, foram moderadas pelo Eng.º Carlos
Lemos Antunes.
No decorrer do evento
foram discutidas quatro alternativas para a produção
eléctrica: a Hídrica e a Biomassa, apresentadas pelo

A

Professor Traça de Almeida; a Eólica,
avançada pelo Eng.º Álvaro Rodrigues;
e a Nuclear, que esteve a cargo do
Eng.º Pedro Sampaio Nunes.
O evento englobou ainda um debate
sobre as vantagens e inconvenientes
associados a cada uma das alternativas
apresentadas.
■

Regiões

VIII Encontro Regional do Engenheiro
VIII Edição do Encontro Regional do Engenheiro realizou-se
nas Termas de Monfortinho, no
distrito de Castelo Branco, e contou
com a participação de 130 pessoas.
O evento, organizado pelo Conselho
Directivo Regional e pela Delegação
Distrital de Castelo Branco, teve início com uma visita guiada à Aldeia de
Monsanto, que incluiu um lanche típico, seguindo-se uma sessão solene
que decorreu no Hotel Astória, nas Termas
de Monfortinho.
A sessão solene contou com as intervenções institucionais dos representantes dos
Órgãos Regionais (Presidente do Conselho
Directivo da Região Centro, Eng.º Celestino Quaresma; Presidente da Mesa da Assembleia, Eng.º Adolfo Roque e Delegado

A

6.ª Sessão do Grupo Habitar – Associação Portuguesa Para a Promoção
da Qualidade Habitacional foi subordinada ao tema “Os Idosos e a Cidade Envelhecida”, e teve lugar em Coimbra no dia
1 de Junho.
A Sessão, patrocinada pela Região Centro
da Ordem dos Engenheiros, decorreu no
auditório da Associação Nacional de Municípios, e contou com intervenções nas
áreas da sociologia, arquitectura, medicina
de reabilitação e engenharia.
O objecto da discussão foi a temática dos
idosos e das cidades, face ao envelhecimento
crescente da população, tendo sido identificados e apontados caminhos para a resolução dos problemas daí decorrentes. ■

A

Distrital de Castelo Branco, Eng.º Francisco Lucas) e do Vice-Presidente Nacional Eng.º Sebastião Feyo de Azevedo, em
representação do Bastonário da Ordem dos
Engenheiros.
No decorrer da sessão realizou-se a entrega
de diplomas e homenagem aos Engenheiros
da Região Centro que completaram 25 anos

de inscrição na Ordem e foram divulgados os melhores estágios da Região Centro, concluídos em 2005.
O Prémio Conselho Directivo da Região Centro foi entregue ao Eng.º
Agrónomo Carlos Manuel Ferreira
da Maia.
A sessão solene contou ainda com
uma oração de sapiência, intitulada
“A Ciência e a Inovação Tecnológica”
efectuada pelo Professor Doutor José
Dias Urbano. O encontro foi encerrado com um jantar-convívio, onde
para além da actuação do (Des)Concertante
Trio, um agrupamento de câmara constituído por alunos finalistas da Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco,
intervieram alguns participantes no encontro através de momentos de canto, Eng.ª
Lucília da Silva Santos, e declamação de
poesia pelos Eng.os Celestino Quaresma e
■
Manuela Periquito.

“Os Idosos e a Cidade Envelhecida”
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18.ª JobShop – Feira de Engenharia
e Tecnologia do IST
elebrou-se mais um ano a Jobshop –
Feira de Engenharia e Tecnologia do
IST, que tem por objectivo melhorar a
ligação entre os alunos do Instituto Superior
Técnico e as empresas.
A iniciativa, que decorreu de 9 a 11 de Maio,
é da responsabilidade do Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da Associação de
Estudantes do IST e vai já na sua 18.ª edi-

C

DGIES e IST
celebram protocolo
de colaboração

ção. A Ordem dos Engenheiros, representada
pela Região Sul, marcou presença num dos
40 stands presentes.
Os alunos dirigiram-se ao stand procurando
informações sobre a Ordem, nomeadamente
sobre as condições necessárias para a inscrição como membro desta Associação Profissional, bem como sobre as vantagens ineren■
tes à sua integração na Ordem.

Direcção-Geral das Instalações e Equipamentos da Saúde (DGIES) e o Instituto
Superior Técnico (IST) celebraram, no dia
30 de Março, um protocolo de colaboração que
visa assegurar o apoio do IST à DGIES no desenvolvimento do Programa de Avaliação da
Vulnerabilidade Sísmica das Instalações Hospitalares, bem como em diversas áreas relacionadas com este projecto e a construção hospitalar.
A divulgação do Programa suscitou o apoio da Ordem dos Engenheiros que, através da Região Sul, colaborou, no passado mês de Outubro, na realização de um seminá■
rio, durante o qual este foi apresentado e discutido.
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Inquérito
Regional sobre o
Congresso de 2006
o âmbito da realização do Congresso de 2006 na cidade de Ponta
Delgada, durante o período de 2
a 4 de Outubro, a Secção Regional dos
Açores tomou a iniciativa de proceder
ao envio de um Inquérito Regional a todos os membros inscritos naquele Arquipélago. O objectivo da iniciativa é
apurar o interesse dos membros regionais da Ordem relativamente à participação no evento e identificar as actividades sobre as quais recai a sua preferência, no sentido de agilizar o processo logístico que lhe está inerente.
Assim, solicita-se a todos os membros
da Ordem inscritos nesta Secção Regional o favor de procederem, o quanto
antes, ao preenchimento e devolução
do documento.
Relativamente às actividades referentes ao mês de Maio, a Secção Regional
dos Açores colaborou com a Escola Secundária Antero de Quental no âmbito
do “Dia das Profissões”, realizado no
dia 3, durante o qual fez uma apresentação sobre a Engenharia e a actividade
profissional dos Engenheiros.
Mais para o final do mês, no dia 21 de
Maio, a delegação da Ordem nos Açores participou no cortejo laico da Procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Trata-se de uma procissão cuja
origem remonta a 1700, ano em que a
Ilha de S. Miguel foi abalada por fortes
e repetidos tremores de terra. A resposta da população a esta fúria da natureza, para muitos divina, foi levar em
procissão a Imagem do Santo Cristo.
Por intervenção divina ou não, o que é
facto é que a terra acalmou.
Ainda durante o mês de Maio, e na sequência das reuniões de trabalho/palestras levadas a cabo nos Açores, foi organizada, no dia 25, a reunião/palestra
subordinada ao tema “Exploração de
Pedreiras”, que contou com o Eng.º António Trota como orador.
■

N

Entrevista

Eng.º Sebastião Feyo de Azevedo, Vice-presidente Nacional da Ordem dos Engenheiros

“Só temos um caminho,
o da qualidade com
critérios europeus”

Texto Marta Parrado
Fotos Paulo Neto

No entender do Vice-presidente Nacional da Ordem
dos Engenheiros, Eng.º Sebastião Feyo de Azevedo, a chave para o desenvolvimento de Portugal depende largamente da sua capacidade de
absorção o rápida da forma de pensar europeia.
Assim é para todas as áreas de actividade. Assim
é, também e sobretudo, para o Ensino. Nesta conversa, o Eng.º Feyo de Azevedo, director do Departamento e do Curso de Engenharia Química da
FEUP e interventor directo no Processo de Bolonha por via de nomeações ministeriais, fala-nos
das mudanças que se antevêem para o Ensino, do
reconhecimento das qualificações profissionais e
da formação e competências em engenharia.
O que é o Processo de Bolonha (PB) e quais
as suas principais consequências, particularmente na perspectiva da engenharia e da
Ordem dos Engenheiros (OE)?
Importa começar pelo princípio, isto é, por
uma referência breve ao enquadramento
sócio-político e académico do PB. A este respeito, o que lhe vou transmitir é a minha
opinião. Não está escrito em nenhum lado.
O PB tem que ser entendido no enquadramento da história europeia contemporânea, e em particular do modelo de desenvolvimento que se tem vindo a construir
desde a década de 80 do Século passado.
Veja a evolução nos últimos trinta anos: a
alteração política do xadrez mundial, de
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que é referência a queda do Muro de Berlim, ocorrida em 9 de Novembro de 1989;
a revolução digital, nomeadamente na área
das comunicações; a diminuição do tempo
de vida do conhecimento técnico; o reconhecido aumento da longevidade humana
e as suas consequências na sustentabilidade
do modelo social e no aumento que inexoravelmente se avizinha do período de
trabalho activo de cada cidadão.
A Europa percebeu, nos anos 80 do Séc.
XX, a preponderância futura da sociedade
global de mercado da livre concorrência e
da correspondente necessidade de criação
de um espaço competitivo com outros blocos do Planeta, percebendo que para tal é
necessário coesão interna e o domínio e a
vanguarda na inovação, no conhecimento.
A Europa percebeu a necessidade de aumentar a formação média dos seus cidadãos e, simultaneamente, a necessidade de
criar a cultura de que a formação não se
esgota na juventude, antes se prolonga necessariamente ao longo da vida... É assim
temos neste modelo de desenvolvimento
europeu uma dimensão económica (com
a criação do EURO), uma continuada dimensão social, de que a Europa é, apesar
dos seus problemas internos, exemplo no
Mundo, e uma dimensão do Conhecimento
- o Processo de Bolonha.

Pode concretizar ...
No plano mais académico, o PB visa, num
primeiro nível, revermos métodos de ensino/aprendizagem e estruturas de oferta,
no sentido de cativar os jovens, melhorar
as prestações dos alunos e, assim, melhor
servir os interesses da Sociedade; visa, num
segundo nível, fomentar a formação ao
longo da vida, proporcionar formação a outros públicos, mais velhos, já com experiência profissional. No plano sócio-político,
o PB visa uma harmonização de estruturas
a nível europeu em favor da cooperação e
da mobilidade académica e profissional, no
sentido de uma Europa mais coesa, capaz
de competir à escala do Planeta com os
blocos americano e asiático...
O novo paradigma de desenvolvimento
passa pela cooperação. A cooperação só é
viável com confiança. A confiança só é possível com estruturas legíveis, comparáveis
e acreditadas com critérios conhecidos e
aceites por todos. Daí a necessidade de todo
um conjunto de instrumentos de acção,
como o sistema de créditos ECTS e o Suplemento ao Diploma.
Nas actividades profissionais em que o PB
obviamente se tem que projectar, há, como
veremos, uma relação directa entre a nova
oferta de formações e o reconhecimento de
qualificações profissionais diferenciadas.

Entrevista
A reforma em Portugal é, então, necessária principalmente por razões externas?
Não há fronteiras. A reforma é necessária
por razões que têm tanto a ver com as exigências do nosso desenvolvimento, que
passa forçosamente pela cooperação europeia, como com a realidade simples da diminuição da procura e, como ainda, com
a realidade da preparação que o nosso sistema de ensino secundário confere actualmente aos nossos alunos. Da análise deste
conjunto de razões perceberá que a nossa
oferta de formações, tal como a tivemos
até agora, está genericamente esgotada.
Como é que relaciona o nosso estado e exigências de desenvolvimento com a oferta
educativa?
Começo por fazer notar que em 2005/2006
a oferta de vagas no ensino superior para
a globalidade das áreas do conhecimento
excedeu largamente a procura. Adicionalmente, temos um problema sério com o
ensino secundário, não só no número de
alunos que ficam pelo caminho, como na
qualidade dos que o terminam: um número
significativo desses alunos não tem capacidade e/ou motivação para seguir de imediato estudos a nível de ensino superior.
O resultado (primeira fase no sistema público) foi que, para 45.949 vagas, tivemos
38.976 candidatos, tendo ficado colocados
33.520. Nas engenharias, muitos cursos ficaram longe de preencher as suas vagas.
Por outro lado, a nossa economia real sofre
de um problema sério de escassez de mão-de-obra especializada a nível de quadros
intermédios com formações diferenciadas.
Tal diagnóstico é repetidamente feito pelos
principais responsáveis da indústria.
Para fechar, a Sociedade já interiorizou,
felizmente, o conceito de que os nossos
“défices estatísticos em recursos humanos”
no quadro europeu não se resolvem seriamente com concessões ao facilitismo e à
permissividade, nomeadamente no acesso
ao ensino superior. Foi essa uma das receitas para o nosso subdesenvolvimento relativo de hoje.
Aqui está um puzzle relacionado com o
nosso desenvolvimento. Agora, é claro que
os jovens não têm culpa dos erros dos adultos.
À exigência que prescrevo no acesso ao en-

sino superior formal tem que estar ligada a
uma oferta de formação que cubra as apetências e capacidades dos nossos jovens,
através de formação diferenciada, em perfis vocacionais, práticos e teóricos, e em níveis de competências, que não os deixe sem
saída na idade crucial dos dezoito anos...
E urge abrir as portas a novos públicos,
com formação de adultos a vários níveis,
com cursos complementares do primeiro
e do segundo ciclos.
No melhor espírito do PB temos que criar
uma oferta de formação diferenciada que
motive a procura, combata o abandono e
crie as competências diferenciadas de que
o País precisa...

No que consiste essa estrutura do ensino
superior a nível europeu e nacional, e qual
o ponto da situação da reforma?
2005 foi um ano importante em acordos e
legislação europeia. Refiro-me especificamente ao Acordo de Bergen no âmbito do
PB, assinado em 19 de Maio por 45 Ministros de Educação Europeus, e à importante
Directiva Europeia sobre Reconhecimento
de Qualificações Profissionais, aprovada em
sede de Conselho da Europa e de Parlamento Europeu em 7 de Setembro. A nível
nacional, entre 2005 e a presente data de
2006, os governos promulgaram e regulamentaram a essência da estrutura legal para
a reforma nacional.

Identifico nas suas palavras um quadro de
desenvolvimento nacional negativo?
Não, de forma alguma, e importa realmente
esclarecer essa questão do nosso futuro,
que existe...
Em primeiro lugar, Portugal não é um País
pobre ou subdesenvolvido. Seria uma ofensa
à pobreza e ao subdesenvolvimento que
grassa no Mundo dizer tal. Temos, inequivocamente, potencial e concepções culturais, no universo dos Povos e Nações, que
são bases seguras de confiança no nosso
desenvolvimento, cuja meta, para os próximos anos, me parece clara - convergência para os índices europeus de qualidade.
Agora, a nossa situação actual é dura. É
certo que no seio dos países desenvolvidos
estamos na cauda. Vivemos um momento
indesmentivelmente difícil, com alguma
descrença das pessoas nas principais instituições públicas. Em termos relativos europeus, sobra-nos em capacidade individual o que nos falta em racionalismo organizacional. Mas, sem dramatismos, com
realismo e firmeza, temos capacidade para
diagnosticar e atacar as fraquezas que tolhem o nosso desenvolvimento. Para dar
um pontapé na crise, com organização, disciplina e trabalho.
O PB em curso é mais do que promissor.
Pela positiva, depende de nós. Se estivermos à altura das nossas responsabilidades,
temos todas as condições para colocar de
pé uma estrutura do ensino superior capaz
de contribuir para colocar Portugal em rota
de convergência europeia.

Comecemos pelo Quadro Europeu...
A Directiva Europeia de Reconhecimento
Profissional1, que será transposta para as legislações nacionais até 2007, é um documento de referência para os próximos anos.
A engenharia europeia falhou a tentativa de
se ver enquadrada no “clube das profissões
com direito a anexo regulamentador”, clube
que continua limitado às profissões da área
da saúde e à arquitectura. A razão é que na
engenharia há claramente vários níveis de
competência e qualificação profissional e foi
esse o conceito que prevaleceu.
No enquadramento geral do Art.º 11.º da
Directiva estão previstos cinco níveis de
qualificação profissional, três deles, os que
relevam para esta análise, em resultado de
formação pós-secundária (alíneas c), d) e
e) do Art.º 11.º). Nos seus traços dominantes são níveis de: formação curta, equivalente a pelo menos 1 ano em tempo integral, não necessariamente em ambiente de
ensino superior, com possível componente
complementar de formação profissional
(alínea c); formação equivalente a 3 ou 4
anos em tempo integral, em ambiente de
ensino superior, com possível componente
complementar de formação profissional
(alínea d); formação de 4 ou mais anos em
ambiente de ensino superior, também com
possível componente complementar de formação profissional (alínea e)).
Por sua vez, o Acordo de Bergen reconhece
definitivamente o sistema de dois graus
formais pré-doutoramento, mas adicionalmente fomenta a oferta de formações intermédias dentro dos contextos nacionais.

1 Texto integral da Directiva disponível em http://register.consilium.eu.int/pdf/en/05/st03/st03627.en05.pdf
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Para além disso, preconiza definitivamente
a adopção de modelos europeus de avaliação de qualidade, a serem implementados
numa base nacional, acção que competirá
aos governos definir e articular com os modelos europeus aprovados.
Veja bem a relação entre os ciclos de estudo preconizados no Acordo de Bergen e
os níveis de reconhecimento profissional
regulamentados na Directiva. Perceba-se
que os dois documentos apontam na mesma
direcção - cursos pós-secundários, primeiros ciclos formais conduzindo aos bacharelatos e segundos ciclos conduzindo aos
mestrados (deixemos os doutoramentos
para outra ocasião...).
E a legislação nacional? Em que ponto estamos nós nesta reforma?
A legislação relacionada com o PB teve a
sua primeira peça relevante em Fevereiro
de 2005, ainda com o Governo anterior.
No primeiro trimestre de 2006 o actual
Governo concluiu a estrutura legislativa que
permitiu o arranque em força da reforma
do nosso sistema do ensino superior...
Agrada-lhe a legislação?
É justo comentar que globalmente sim. É
uma legislação corajosa e positiva em vários
aspectos importantes - está conforme com
os acordos europeus; prevê um sistema binário; fomenta formação complementar;
introduz mecanismos de clara diferenciação de oferta; introduz mecanismos gerais
de acreditação de cursos.
Não gosto de carpir mágoas sobre factos
concretizados, mas devo referir que tem a
mancha de um grave erro histórico que é
o da designação de “licenciado” para os primeiros ciclos (decisão de responsabilidade
transversal no panorama político). Vai ser
necessária uma acção muito forte de sensibilização da sociedade e do mercado para
as competências reais que os novos “licenciados” vão, de facto, adquirir, que nas engenharias estarão próximas das dos actuais
bacharéis e de forma alguma próximas das
dos actuais licenciados.
Que transformação da oferta formativa
pensa servir melhor Portugal?
Parece-me claro que a adopção e implementação do modelo de desenvolvimento que
tenho vindo a comentar, adaptado às espe22 INGENIUM | Maio/Junho 2006

cificidades nacionais, é o caminho a trilhar.
Deveremos aumentar fortemente o leque
de cursos de curta duração, de natureza fortemente vocacional (os cursos de especialização tecnológica). Depois, nos dois níveis
de formação em ambiente de ensino superior, e limitando a discussão às engenharias,
devemos consolidar sem hesitações a existência de dois perfis formativos principais,
obviamente que sem separação estanque,
sendo um perfil de orientação mais teórica
e o outro mais aplicada. Deveremos ter formações de primeiro ciclo de 3 anos nas engenharias (e na maioria das outras áreas), de
orientação mais prática, formações que devem
estar preparadas para serem acreditadas por
padrões europeus. Deveremos ter formações de segundo ciclo (mestrados), com
qualquer das orientações, que nas engenharias deverão ser igualmente acreditadas por
padrões europeus. Deveremos, finalmente,
ter um número relativamente mais restrito
de mestrados integrados, esses de orientação mais teórica, leccionado por escolas que
tenham os recursos humanos que nos termos da lei o justifiquem. Em paralelo e complementarmente, deverá surgir uma oferta
de cursos de formação complementar e/ou
avançada, conferentes de diploma com valor
profissional, desejavelmente acreditáveis e
com potencial reconhecimento académico
para continuação de estudos. Serão cursos
essenciais para a economia e para as Escolas
que os organizem, na medida da aproximação profissional à sociedade. Um só comentário final neste ponto: na minha leitura, a
legislação nacional aponta para este modelo
no nosso sistema educativo.
Qual o panorama actual das nossas formações?
Ora bem, actualmente (pré-Bolonha) nós
temos quase 2.000 licenciaturas em todas
as áreas do conhecimento e nos três subsistemas (universitário público, universitário
privado e ensino concordatário). Nas engenharias, e falando somente das licenciaturas,
há cerca de 300 cursos registados, sob a capa
de 126 designações diferentes. Acaba de começar em força a reforma dessa oferta, que
deverá estar concluída em 2008/2009.
Neste início de Junho está em marcha o
processo de análise de candidaturas à adaptação de cursos. A Direcção Geral do Ensino Superior recebeu, para adequação,

673 cursos de primeiro ciclo (licenciaturas), 219 mestrados e 78 mestrados integrados. Não conheço ainda números exactos para as engenharias, mas sei que várias
Escolas propuseram mestrados integrados
(ver quadro “Estatística dos Pedidos de
Processos”, da DGES).
Presumo que todas as candidaturas de reforma tenham sido feitas no melhor espírito de Bolonha e respeitando a letra da legislação...
Enquanto professor, considera que os docentes estão devidamente informados, envolvidos e empenhados em Bolonha?
Há pouco tempo talvez não estivessem, mas
neste momento penso que um bom número
de professores, não todos, está informado.
Mas isso tem a ver precisamente com o envolvimento de alguns professores na vida
universitária, que é limitado. Agora, sobre
se apreenderam em profundidade o que é
Bolonha, parece-me que uns tantos ainda
não apreenderam, mas isso encontra paralelo no facto de, genericamente, muitos portugueses cultos e com responsabilidade ainda
não terem apreendido e adoptado critérios
de organização e qualidade europeias, e esse
é que é o grande problema. Nessa medida,
muitos professores ainda não se aperceberam da dimensão de Bolonha. Mas já há
massa crítica para se avançar.
E os alunos?
Igualmente, o seu envolvimento tem sido
crescente, mas note que os alunos são muito
mais conservadores do que algumas pessoas pensam, têm muito medo do desconhecido e, como tal, reagem negativamente
às mudanças. Os alunos de hoje não estão
a reagir de forma muito diferente do que
nós reagíamos há uns tempos. Por maior
abertura que exista, e hoje em dia o diálogo que acontece entre os alunos e os professores é incomparavelmente superior ao
que existia há 35 anos, mesmo assim os
alunos têm receio. Mas o caminho é o do
seu envolvimento, isso é claro.
Qual a apreciação que faz do facto de somente algumas instituições académicas
avançarem com a adopção de Bolonha?
Considera terem sido precipitadas?
Eu penso que a entrada deste processo em
funcionamento está a correr, como se cos-
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tuma dizer, nem bem nem mal, à portuguesa.
Ou seja, “em cima do joelho”?
Nem é bem “em cima do joelho”, ele foi
pensado, só que as coisas, depois, precipitam-se, os prazos são curtos. Isso acontece
frequentemente. Nós temos uma enorme
dificuldade em programar as coisas para,
estavelmente, termos tudo organizado para
a mudança. A legislação saiu em cima dos
limites do prazo, embora nós já a conhecêssemos. É bom dizer que as escolas, habituadas que estão a este funcionamento,
porque todas as pessoas se adaptam à forma
de viver dos seus países, foram trabalhando
com base nos anteprojectos de Decreto-Lei que já conheciam há algum tempo.
Agora, devo dizer que a mudança era muito
importante para nós, esperar mais um ano
tinha claramente aspectos negativos.
Referiu anteriormente a questão da acreditação de cursos. A OE apresentou recentemente a sua experiência a uma organização europeia de acreditação, no âmbito da
acção que o MCTES está a preparar sobre

o tema. No que consiste exactamente?
Bom, a OE tem vindo a trabalhar de forma intensa neste
problema da acreditação de
cursos. A nível nacional, interno, temos vindo a trabalhar em novos dossiers, com
novos critérios de apreciação,
deslocando a ênfase da apreciação da qualidade dos cursos para os resultados da formação, em linha com a evolução europeia. Já temos os
primeiros relatórios piloto do
novo sistema. Não posso deixar de destacar o magnífico
trabalho que o Eng.º Salgado
de Barros e o Gabinete de
Qualificação têm vindo a desenvolver nesta matéria.
Temos vindo a cooperar com
13 outras instituições europeias num projecto de grande
significado, apoiado pela União Europeia, o Projecto EUR-ACE, que é um exemplo importante do caminho do desenvolvimento
europeu - cooperação e garantia de qualidade. Concluiu-se a primeira fase na qual
se definiu um modelo de acreditação para primeiros e segundos ciclos de formação2.
Em 9 de Fevereiro de 2006 formalizou-se
uma Associação Europeia (a ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education), que terá como funções principais manter padrões de acreditação e acreditar agências nacionais por
forma a que estas confiram uma chancela
de qualidade europeia, com as consequências que a nível político e de mercado venham a ter estas decisões.
Entretanto, em paralelo, o Governo, através do MCTES, encetou um processo de
estruturação do sistema de acreditação nacional. Nesse quadro, fomos chamados a
apresentar a nossa actividade à ENQA –
European Association for Quality Assurance
in Higher Education, a associação europeia
de acreditação por excelência a quem o
Governo encomendou recomendações nesta
matéria e a quem a OE teve já ocasião de
apresentar a sua experiência.

E o que se poderá esperar desse processo?
Neste momento está em aberto, em decisões que competem obviamente ao Governo tomar, o desenho interno das políticas de acreditação e da articulação nacional
com associações europeias como a ENAEE,
que irão, provavelmente, surgir em várias
áreas profissionais. Creio que a OE tem um
importante papel a desempenhar. Aguardamos com muita expectativa as decisões
governamentais, imbuídos, naturalmente,
do melhor espírito de cooperação.
Uma coisa é certa, esta importantíssima
acção de acreditação será, essa sim, a prova
dos nove sobre o que vai prevalecer – a necessária reestruturação das Escolas e cursos, assente em padrões de qualidade adoptados internacionalmente, ou a manutenção de uma rede que não resiste à pressão
de “produção de doutores” e de manutenção de empregos académicos, agora com
o nivelamento dos “licenciados” pelo bacharelato europeu.
Estamos a chegar a questões de competências profissionais. Como é que antevê a relação entre os novos ciclos de formação e
as competências em engenharia?
Esse assunto tem que ficar claro. Disse anteriormente que as engenharias não alcançaram o estatuto de terem um anexo na
Directiva. Para tal, concorreu, de forma decisiva, o facto de reconhecermos dois níveis
principais de competências e actuação num
acto de engenharia; de não haver um título
profissional único em engenharia. A actividade é cada vez mais multidisciplinar e tem
vários níveis de responsabilidade. Essa é a
visão da OE, essa é a visão europeia prevalecente. Num acto de engenharia podemos
ter necessidade de competências complementares de técnicos auxiliares, de engenheiros técnicos e de engenheiros. Para distinguirmos as competências, devemos olhar
para critérios de responsabilidade perante
a sociedade, de capacidade de resolver problemas complexos, de capacidade para nos
adaptarmos a problemas novos...
Ora, precisamente, a nível europeu, na adopção da Directiva, prevaleceu esse reconhecimento que, em termos gerais, as competências estão associadas a níveis mínimos
diferenciados de formação académica. Perdeu a linha política que limitava a 3 anos a

2 Projecto EUR-ACE - Accreditation of Engineering Programmes: informação disponível em www.feani.org/eur-ace/reports_accstand.htm
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formação formal superior necessária para
uma carreira na engenharia, linha que, de
facto, tem por base conceitos de qualidade
distorcidos por factores sócio-políticos. E a
História diz-nos que não dá bons resultados
misturar conceitos políticos nas concepções
de qualidade!
Haverá sempre, naturalmente, as excepções de autodidactas brilhantes, que são
isso mesmo, excepções, e que devem ser
reconhecidas, mas não tenhamos qualquer
dúvida ou ilusão sobre a necessidade de
qualificações formais diferenciadas nas actividades profissionais
Em termos práticos, as formações nas engenharias são de 3, 4 ou 5 anos?
Olhemos para a prática europeia e para a
Directiva Europeia e sigamos o modelo que
a Directiva preconiza. Tão simples quanto
isto! Por essa Europa fora os primeiros ciclos são generalizadamente de 3 anos. Os
segundos ciclos são maioritariamente de
4,5 a 5 anos (acumulados). Deverá haver
um número relativamente restrito de cursos de mestrado integrado (5 anos, 300
ECTS). Em Portugal, a OE pronunciou-se
sobre a necessidade de 5 anos de formação (300 ECTS) acumulada para o segundo
ciclo, deixando, naturalmente, às Escolas
as decisões sobre as melhores estruturas
de formação. As competências associadas
ao nível de qualificação profissional mais
elevado necessitam desses mínimos de formação académica.
E como é que este modelo se enquadra nas
políticas de emprego e reconhecimento profissional?
Essas consequências profissionais deste modelo de desenvolvimento têm que ser apreciadas na perspectiva do interesse individual e do interesse da Sociedade. No plano
individual, importa não deixar dúvidas de
que o mercado de oportunidades deve ser
visto no mínimo com dimensão europeia,
e aí, como já comentei, a Directiva de Reconhecimento Profissional, mais uma vez,
não deixa dúvidas sobre o alcance e relevância das formações académicas.
No plano da nossa sociedade, é muito importante que os Governos, este e os futuros, abracem definitivamente o modelo europeu de qualidade vertido nas concepções
e legislação europeias, resistindo à pressão
24 INGENIUM | Maio/Junho 2006

dos que pretendem reconhecimento de critérios europeus claramente estabeleciqualificações sem a devida formação. Devem dos. A alternativa, essa, nem sequer se pode
os Governos avançar, sem receio, em co- colocar. Seria condenar o nosso futuro, o
laboração com as associações profissionais, que absolutamente recuso fazer...
na regulamentação das actividades profissionais, nomeadamente em áreas sensíveis Quer deixar um comentário final?
em que estejam em jogo níveis elevados Muito curto. Acredito num Portugal como
de responsabilidade e de complexidade de parceiro igual na Europa e não tenho dúviactos profissionais. Como creio que é muito das de que esse futuro está nas nossas mãos.
importante que a legislação sobre emprego O modelo a seguir parece-me claro.
público seja revista à luz das reais compe- A nossa legislação enquadra-se no espírito
e na letra da reforma de Bolonha e, sem dútências dos nossos diplomados.
Creio que está bem claro para todos que vida, que permite que Portugal molde um
a nível local, nas relações empresa-profis- novo sistema à medida do que o nosso fusionais ou na actividade na função pública, turo exige, isto é, à medida do modelo que,
podemos eventualmente iludir a realidade, generalizadamente, com as devidas adaptapodemos, sem consequências visíveis no ções nacionais, se tem vindo a consolidar na
curto prazo, colocar pessoas em cargos para Europa. A legislação europeia, para a qual
os quais não têm as necessárias competên- Portugal contribuiu, é igualmente clara nas
cias. Mas, a nível europeu, na frieza dos qualificações profissionais em engenharia.
critérios de qualidade transparentes em- De que é que estamos à espera?
pregues na Europa, ou internamente ao
fim de alguns anos, na frieza dos números
Estatística dos pedidos de processos
da nossa economia, as conNovos Adequações Alterações TOTAL
%
sequências dessa política de
Licenciatura
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0
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50
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2
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CURSOS DE ENGENHARIA ACREDITADOS
PELA ORDEM DOS ENGENHEIROS
Situação em 29 de Junho de 2006 *
Estabelecimento
Univ. dos Açores

Univ. do Algarve

Univ. de Aveiro

Curso

Especialidade da Ordem

Eng.ª Zootécnica

Agronómica

Eng.ª Agronómica –
– Ramo Hortofrutícola

Agronómica

Eng.ª do Ambiente

Ambiente

Eng.ª Biotecnológica

Química

Eng.ª do Ambiente

Ambiente

Eng.ª Cerâmica e do Vidro

Metalúrgica e Mat./Química

Estabelecimento
Univ. do Porto
(Faculdade de Ciências)

Univ. do Porto
(Faculdade de Engenharia)

Curso

Especialidade da Ordem

Eng.ª Geográfica

Geográfica

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª Electrotécnica e de
Computadores

Electrotécnica

Eng.ª Informática e Computação

Informática

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª Metalúrgica e de Materiais

Metalúrgica e Materiais

Eng.ª de Minas e Geoambiente

Geológica e Minas

Eng.ª Electrónica
e de Telecomunicações

Electrotécnica

Eng.ª Geológica

Geológica e Minas

Eng.ª Química

Química

Eng.ª de Materiais

Metalúrgica e Materiais

Gestão e Eng.ª Industrial

Mecânica

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª Química

Química

Eng.ª de Computadores
e Telemática

Informática

Univ. Técnica de Lisboa
(Instituto Superior
de Agronomia)

Eng.ª Agronómica

Agronómica

Eng.ª Alimentar

Agronómica

Eng.ª Florestal

Florestal

Eng.ª Aeroespacial

Mecânica

Eng.ª Aeronáutica

Mecânica

Eng.ª do Ambiente

Ambiente

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª e Arquitectura Naval

Naval

Eng.ª Electromecânica

Electrotécnica

Eng.ª Biológica

Química

Eng.ª Têxtil

Mecân./Metal. e Mat./Química

Eng.ª Civil

Civil

Univ. Católica
Portuguesa (Escola Sup.
de Biotecnologia – Porto)

Eng.ª Alimentar

Agronómica/Química

Eng.ª Electrotécnica
e de Computadores

Electrotécnica

Eng.ª do Ambiente

Ambiente

Eng.ª e Gestão Industrial

Mecânica

(Pólo da Figueira da Foz)

Eng.ª Industrial

Mecânica

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª Informática
e de Computadores

Informática

Eng.ª Electrotécnica
e de Computadores

Electrotécnica

Eng.ª de Materiais

Metalúrgica e Materiais

Eng.ª Geográfica

Univ. da Beira Interior

Univ. de Coimbra
(Faculdade de Ciências
e Tecnologia)

Univ. de Évora

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Geográfica

Eng.ª Geológica e Mineira

Geológica e Minas

Eng.ª Informática

Informática

Eng.ª Química

Química

Eng.ª de Materiais

Metalúrgica e Materiais

Eng.ª do Território

Civil

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª Agrícola

Agronómica

Eng.ª de Minas

Geológica e Minas

Eng.ª Química

Química

Eng.ª Ambiental e dos Recursos
Naturais

Ambiente

Eng.ª Biofísica

Agronómica

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª Electrotécnica –
– Electrónica, Instrumentação
e Computação

Electrotécnica

Eng.ª Florestal

Florestal

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª de Recursos Geológicos

Geológica e Minas

Eng.ª Geológica

Geológica

Eng.ª Informática

Informática

Eng.ª de Recursos Hídricos

Geológica e Minas

Univ. de Lisboa
(Faculdade de Ciências)

Eng.ª Geográfica

Geográfica

Univ. Lusíada
(V. N. de Famalicão)

Eng.ª e Gestão Industrial

Mecânica

Eng.ª Biológica

Química

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª Electrónica Industrial
e Computadores

Electrotécnica

Eng.ª e Gestão Industrial

Mecânica/Química

Univ. do Minho

Univ. Nova de Lisboa
(Faculdade de Ciências
e Tecnologia)

Univ. Técnica de Lisboa
(Instituto Superior Técnico)

Univ. de Trás-os-Montes
e Alto Douro

Eng.ª Zootécnica

Agronómica

Eng.ª de Aeródromos

Civil

Eng.ª Aeronáutica

Mecânica

Eng.ª Electrotécnica

Electrotécnica

Eng.ª Electrotécnica Militar –
– Transmissões e Material

Electrotécnica

Eng.ª Mecânica Militar

Mecânica

Eng.ª Militar

Civil

Metalúrgica e Materiais

Eng.ª Civil

Civil

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª dos Polímeros

Metalúrgica e Mat/Química

Eng.ª de Sistemas de TelecomuElectrotécnica
nicações e Electrónica

Eng.ª de Sistemas e Informática

Informática

Eng.ª Têxtil

Mecânica/Met. e Mat./ Quím.

Eng.ª do Ambiente

Ambiente

Eng.ª Informática e de ComputaInformática
dores

Eng.ª Civil

Eng.ª de Materiais

Academia da Força Aérea

Academia Militar

Instituto Superior
de Engenharia de Lisboa

Eng.ª Electrotécnica – Autom.
Electrotécnica
Industrial e Sistemas de Potência

Civil

Eng.ª Mecânica

Mecânica

Eng.ª Electrotécnica
e de Computadores

Electrotécnica

Eng.ª Química – Ramo Indústria

Química

Eng.ª Geológica

Geológica e Minas

Eng.ª Electrotécnica –
– Electrónica e Computadores

Electrotécnica

Eng.ª e Gestão Industrial

Mecânica/Química

Eng.ª Informática

Informática

Eng.ª Electrotécnica – Sistemas
Eléctricos de Energia

Electrotécnica

Eng.ª de Materiais

Metalúrgica e Materiais

Eng.ª Química

Química

Eng.ª Química

Química

Eng.ª Informática

Informática

Instituto Superior
de Engenharia do Porto

* Para informações sobre o âmbito temporal de acreditação, contactar o Gabinete de Qualificação da Ordem dos Engenheiros.
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Cobertura da Praça de Touros
do Campo Pequeno
om a recente instalação da cobertura parcialmente amovível na Praça
de Touros do Campo Pequeno, concretizou-se uma antiga ambição não só
dos proprietários e concessionários da
Praça, mas também da própria cidade de
Lisboa.
Desde a sua inauguração, no ano de 1892,
foram desenvolvidos vários projectos para
a execução dessa cobertura, um dos quais,
curiosamente, da autoria do antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa,
engenheiro Nuno Abecasis, na altura, finais dos anos 60 do século passado, ao
serviço da SOREFAME.
Cabe à Sociedade de Renovação Urbana
do Campo Pequeno, actual concessionário da Praça, o mérito de realizar uma
obra que foi adiada tantos anos.
A área abrangida pela cobertura tem forma
circular, com 71,46 metros de diâmetro.
Dessa área, o círculo interior, com 25 metros de diâmetro, é amovível, enquanto
que a coroa circular envolvente é uma cobertura fixa.
A parte amovível da cobertura é constituída por oito sectores circulares que, para
abrir, se deslocam em direcções radiais
sobrepondo-se à coroa circular fixa.
Para além do condicionamento básico de
apoiar a estrutura apenas no seu períme-

C
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tro exterior e das premissas geométricas
mencionadas, a concepção da estrutura confrontou-se com a circunstância de a parede
disponível para a apoiar ter fraca capacidade
resistente.
Numa fase inicial do projecto ainda se admitiu a possibilidade de utilizar essa parede.
No entanto, mais tarde optou-se por inserir nela um conjunto de 16 pilares em betão
armado, que estão solidários com a viga circular onde apoia a cobertura. O pórtico que
assim se constitui, não só transfere as cargas para as paredes maciças de alvenaria
existentes nos níveis inferiores da Praça,
como também constitui uma cintagem que
estabiliza a parede superior de tijolo furado,
conferindo-lhe alguma capacidade resistente adicional para a transmissão das forças verticais e horizontais à construção subjacente.
Refira-se, desde já, que uma das primeiras
decisões tomadas, na fase de concepção,
foi a de evitar transmitir aos apoios da estrutura forças horizontais radiais. Estas, a
existirem, provocariam deslocamentos radiais, com aumento do perímetro da nova
cinta e, eventualmente, com separação
entre os elementos de betão (pilares e viga
circunferencial) e a parede de tijolo.
Por esta razão, os apoios da estrutura são
todos móveis no sentido radial. Apenas 4

dos 16 apoios da cobertura são fixos na direcção tangencial à viga circunferencial.
Todos os outros são móveis em todas as
direcções horizontais. É por esses apoios
fixos que se faz a transmissão de todas as
forças horizontais à viga circunferencial e
aos pilares de betão.
A estrutura resistente principal da cobertura é, na sua essência, uma casca multifacetada em forma de tronco de pirâmide,
com 16 lados e 16 arestas. Nas bases do
tronco existem os anéis, interior e exterior, e nas arestas, as vigas principais. Sob
o anel exterior existem os apoios a que se
fez menção.
Trata-se de uma estrutura estável e bem
rígida para a actuação de carregamentos
com simetria de resolução.
Para além deste sistema estrutural existe
outro, que o complementa e lhe permite
absorver, sem grandes deformações, carregamentos não simétricos formados por
cargas pontuais ou distribuídas. O segundo
sistema estrutural é quase um tronco da
pirâmide, com a mesma base exterior do
sistema principal mas com o anel interior
situado 6,47 metros mais abaixo. Este anel
tem os lados ligeiramente maiores e as arestas desfasadas relativamente ao primeiro.
Ligando as arestas dos dois anéis interiores
colocaram-se tubos diagonais. Eles formam

CAMPO PEQUENO
Foto: SCRUP - Soc. de Renovação Urbana do Campo Pequeno

uma triangulação contínua ao longo das 16
faces do tronco da pirâmide definido pelos
dois anéis inferiores. De cada uma das arestas do anel inferior partem dois tirantes
em varão que, nas extremidades opostas,
se ligam às duas arestas mais próximas do
anel periférico da cobertura. Tal como se
referiu, a triangulação interior em tubo,
conjuntamente com estes tirantes inferiores, é essencial para assegurar ao conjunto
a capacidade resistente e a rigidez necessárias à manutenção da segurança da cobertura quando nela actuam cargas pontuais e/ou assimétricas. O anel inferior, em
virtude de estar sujeito a esforços de tracção, é constituído por varões de aço de alta
resistência, tal como sucede com os tirantes radiais.
Já se referiu que, em cada uma das arestas
do tronco da pirâmide superior se encontra uma viga radial principal. O seu eixo
faz cerca de 11º com a horizontal. As extremidades exteriores estão fixadas – por
meio de articulações – ao anel tubular periférico e as interiores ficam igualmente
todas unidas por um tubo, ao qual cada
uma delas se liga por intermédio de uma
articulação. Dado que as vigas têm esforços de compressão elevados, o anel interior está, essencialmente, submetido a esforços de compressão, enquanto que no
anel exterior os esforços mais relevantes
são de tracção. Ambos os anéis são tubos
com 457 milímetros de diâmetro.
As vigas radiais são peças compostas soldadas, com dois banzos e uma alma. Têm
altura variável com um máximo de 1,00
metro a meio vão, e um mínimo de 0,80
metros nas ligações articuladas das extremidades. O banzo superior é plano e o inferior curvo.
Os 16 apoios das vigas são peças bi-articuladas com cerca de 0,44 metros de altura. Enquanto que 12 desses apoios só
impedem os deslocamentos verticais, os
outros estão concebidos por forma a não
permitirem, também, os deslocamentos
horizontais circunferenciais, tal como se
descreveu atrás.
A estabilidade lateral das vigas radiais que,
como se referiu, estão totalmente comprimidas, é assegurada por 4 conjuntos de
contraventamentos, situados em 2 módulos consecutivos de cada um dos quartos
da cobertura, e por travamentos circunfe-
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renciais, ligando as vigas umas às outras.
Para que estes travamentos não venham a
funcionar como tirantes circunferenciais,
a sua continuidade é interrompida nas ligações em 4 das vigas principais.
Nas vigas principais apoiam as madres da
cobertura – perfis IPE – com os seus travamentos e diagonais de estabilização. Se
os apoios das madres nas vigas principais
fossem fixos, elas funcionariam também

1.
2.
3.
4.
5.

Anel Exterior
Viga Radial
Tirantes Radiais
Anel Interior Inferior
Anel Interior Superior

6. Diagonais
7. Contraventamentos
8. Prumo Central

como tirantes/escoras que condicionavam
os deslocamentos radiais das vigas principais. Por essa razão, cada uma das madres
tem um apoio fixo numa extremidade e
um móvel na outra. As madres ficam praticamente entaladas entre as vigas principais, situando-se o seu banzo superior 30
milímetros acima do banzo superior das
vigas principais.
Às madres da cobertura estão fixados os
caminhos de rolamento laterais que permitem a movimentação dos sectores circulares. Cada um destes desloca-se apoiado
num caminho central situado sobre uma
viga principal e em dois caminhos laterais
paralelos ao primeiro. O caminho central
é composto por uma guia fixa – dois per-

fis INP 240 – e por uma guia móvel. Esta
última, com secção em I, de altura variável, está colocada no meio dos dois perfis
INP, entre cujos banzos ficam entaladas as
rodas que permitem a movimentação relativa das guias fixa e móvel.
Quanto aos sectores circulares móveis, em
número de 8, a estrutura principal de cada
um deles compõem-se de um aro envolvente, em tubo rectangular (200x100 nos
lados e 200x150 na base), de uma viga central HEA200 e de travessas em tubo circular (diâmetro de 140 milímetros) onde
se fixa a caixilharia. Os apoios são rodas.
Os dois laterais situam-se nos extremos da
base do sector e o central sensivelmente a
meio da altura do sector.
No centro da Praça existe um montante,
em cujo topo apoiam os sectores circula-

res móveis quando a cobertura está fechada.
Esse montante é sustentado e mantido na
posição vertical por meio de 2 conjuntos
de 16 tirantes pré-tensionados que ligam
o seu topo e a sua base aos anéis interiores
da estrutura principal, inferior e superior,
respectivamente.
De uma forma geral, utilizou-se o aço S355
JO ou JR em chapas e barras, o aço S355JOH
em tubos e o aço S275 JR nos perfis das
madres. Os tirantes são todos varões Macalloy E460 com os respectivos terminais.
As ligações aparafusadas são realizadas com
parafusos de alta resistência (classe 8.8)
pré-esforçados.
Foi aplicada às superfícies das peças metálicas uma protecção anti-corrosiva e ao
fogo que integra tinta intumescente, por
forma a assegurar à estrutura uma resistência ao fogo de 1/2 hora.
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Análise Estrutural
A estrutura da cobertura tem um comportamento simples, facilmente previsível, e
em que a quantificação dos esforços se
pode fazer com cálculos de estática elementar quando está sujeita à actuação de
cargas com simetria de revolução.
O seu comportamento é, contudo, bem
mais complexo quando as acções não respeitam essa regra. É o que se passa com os
efeitos da actuação do vento e de quaisquer cargas, pontuais ou distribuídas, não
simétricas. Os pesos dos painéis amovíveis
são um exemplo deste tipo de acções.
Houve necessidade, por estas razões, de
construir um modelo virtual, tridimensional, o qual integra todos os elementos estruturais principais e secundários, incluindo
os caminhos de rolamento dos sectores móveis. A este modelo aplicaram-se as acções
permanentes e variáveis. Estas últimas abrangem os pesos dos painéis amovíveis nas suas
diversas possibilidades de localização.
Avaliaram-se, também, as configurações
dos vários modos de vibração e as respectivas frequências.
Para a verificação da segurança estrutural seguiram-se os critérios enunciados no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (R.S.A.) e adoptaram-se as regras prescritas pelo Eurocódigo 3: Projecto de Estruturas de Aço.
Processo Construtivo
A montagem da estrutura da cobertura iniciou-se após a construção do lintel de betão
armado sobre a parede circunferencial da
alvenaria de tijolo que envolve os camarotes superiores. Juntamente com esse lintel
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foi betonada a laje em forma de coroa circular que envolve toda a cobertura.
Os trabalhos da montagem propriamente
dita começaram pela instalação de um conjunto de torres de escoramento dispostas
num círculo próximo do centro da arena.
Nessas torres ficaram apoiadas, provisoriamente, as extremidades interiores das vigas
radiais que, na outra extremidade, estavam
apoiadas no lintel de betão armado mencionado no início deste capítulo.
Cada viga foi elevada já com o seu comprimento total.
Note-se, a este propósito, que foram tidas
em conta as deformações causadas pelas
cargas permanentes, introduzindo, no fabrico das vigas, as contraflechas que compensam essas deformações.
Com as vigas radiais colocadas nas suas posições, elevaram-se, imobilizaram-se e executaram-se as soldaduras dos 16 troços do
anel interno superior, por forma a fechá-lo completamente. Conjuntamente com
essas executaram-se as soldaduras das diagonais que unem os anéis superior e inferior.
Seguidamente instalaram-se os varões dos
tirantes radiais e aqueles que constituem
o anel central inferior. Tanto nuns como
nos outros, mas mais notoriamente nos radiais, mais compridos, os comprimentos
com que foram montados correspondem
aos comprimentos finais subtraídos dos
alongamentos causados pelas cargas permanentes.
Os tubos que formam o anel exterior foram
posicionados e soldados ao mesmo tempo
que os do anel interior. Importa aqui referir que as escoras bi-articuladas dos apoios

das vigas radiais foram montadas com uma
ligeira inclinação para o interior da praça.
A extensão do anel exterior, causada pelos
esforços de tracção que nele se instalaram,
fez com que as escoras recuperassem a posição vertical quando a carga permanente
na cobertura atingiu o seu valor total.
Montaram-se, depois, os tubos dos travamentos e contraventamentos entre as vigas
radiais, as vigas secundárias, as madres e
os travamentos que as estabilizam.
Estando todas as ligações estruturais executadas e testadas, procedeu-se à descida
dos apoios nas torres de escoramento –
feita em simultâneo e com controlo topográfico dos deslocamentos – até que a estrutura ficou a funcionar como um todo.
Seguiu-se a montagem dos tirantes e da
peça central da cobertura e o tensionamento dos varões ascendentes. Esta operação foi feita recorrendo a um peso de
200 kN suspenso daquela peça. Os varões
foram ajustados e ligeiramente tensionados (por aperto das ligações roscadas extremas) com a carga suspensa. Retirou-se,
depois, essa carga.
Após a montagem dos revestimentos da
cobertura fixaram-se os caminhos de rolamento e, sobre estes, posicionaram-se os
sectores circulares que cobrem a zona central da cobertura.
Ficha Técnica da Obra
Foto: SCRUP - Soc. de Renovação Urbana do Campo Pequeno

Foto: DCE - Design, Comunicação e Expressão
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Dono da Obra: Sociedade de Renovação Urbana
do Campo Pequeno (SRUCP)
Projecto de Arquitectura: ENTREPLANOS – Gabinete
de Arquitectura, Urbanismo e Design, Lda.
Projecto de Estrutura da Cobertura:
TAL PROJECTO – Projectos, Estudos e Serviços
de Engenharia, Lda.
Empreiteiro Geral: SOPOL – Sociedade Geral
de Construções e Obras Públicas, S.A.
Subempreiteiro da estrutura metálica:
SIMI – Sociedade Internacional de Montagens
Industriais, S.A.
Fornecedor e Montador do Equipamento
de Movimentação: ENERPAC
Peso total de aço na estrutura da cobertura:
350 toneladas
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LusoMorango
Organização de Produtores
de Pequenos Frutos, S.A.

Cláudia Santos Andrade *

LusoMorango é uma Organização
de Produtores de Pequenos Frutos
que obteve o reconhecimento como
Agrupamento de Produtores na Categoria de Frutas e Produtos Hortícolas em
Maio de 2005, e que, em Janeiro de 2006,
foi reconhecida como Organização de Produtores.

A

Localização e Sócios
A sede da LusoMorango é em São Teotónio, no concelho de Odemira, e os sócios da empresa localizam-se em duas regiões: Ribatejo e Sudoeste Alentejano.
Dois dos sócios são produtores nacionais,
a Casa Prudêncio, empresa situada em
Almeirim e com um historial de produção de morango de 30 anos, e a empresa
Sérgio Nicolau, produtora de morango e
framboesa há 12 anos, na zona de São
Teotónio. Os restantes sócios são empresas do grupo americano Driscoll´s, líder
mundial do sector dos pequenos frutos:
a BerryPort, a LusoBerries e a Luso Farms,
situadas na Zambujeira do Mar e em S.
Teotónio, tendo, esta última, 50% de capital espanhol da empresa Alconeras.
Objectivo
O principal objectivo da LusoMorango é
oferecer aos seus clientes, durante todas
as semanas do ano, pequenos frutos de elevada qualidade, produzidos de acordo com
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as boas práticas agrícolas e tendo em atenção a segurança alimentar do consumidor
e a preservação do ambiente.
Para atingir este objectivo a empresa conta
com pessoal técnico qualificado, do qual
se destaca o papel fundamental dos engenheiros agrónomos que apoiam cada um
dos sócios.
O reconhecimento como Organização de
Produtores permite à LusoMorango, num
enquadramento no âmbito da União Europeia, maior facilidade na candidatura às
ajudas comunitárias.
Produtos, Marcas e Mercados
Os principais produtos são os morangos e
as framboesas, pretendendo-se nos próximos anos alargar a produção a outros pequenos frutos, como as amoras e os mirtilos.
Os pequenos frutos destinam-se às grandes superfícies, tanto nacionais como internacionais, com as quais são estabelecidos contratos, directamente no caso do
mercado nacional, e através de uma parceria comercial com a Berry Alliance (empresa comercial dos grupos Driscoll´s e
Alconeras) no caso do mercado internacional, garantindo esta parceria o escoamento
de todo o produto.
A LusoMorango está presente com as suas
marcas Aromas e Aromas Premium na
maior parte dos distribuidores nacionais,
como a SONAE, o El Corte Inglés, a Makro
e o Auchan. As marcas Berry Valley e Aromas são utilizadas para exportação para os

principais mercados europeus como, o inglês, o russo, o norueguês, o sueco e o holandês.
Áreas e Produções
Em 2006, a LusoMorango tem uma área
de produção de 80 ha de morango e 29 ha
de framboesa, sendo objectivo desta Organização o incremento da área e do número de produtores associados. Em termos de produção, esta área corresponde a
cerca de 2500 toneladas de morango, das
quais 64% se destinam à exportação e 36%
ao mercado nacional, e a cerca de 600 toneladas de framboesa, 94% para exportação e 6% para o mercado nacional.
Variedades
A LusoMorango tem o exclusivo das variedades Driscoll´s em Portugal. No caso da
framboesa, todas as variedades produzidas
são variedades Driscoll´s e, no caso do morango, estas variedades representam 88%,
sendo as restantes variedades de origem
californiana e espanhola.
A empresa Driscoll´s tem como pilar fundamental da sua actividade a investigação,
experimentação e desenvolvimento na área
dos pequenos frutos. A investigação desenvolvida tem como grande objectivo a obtenção de variedades produtivas de elevada
qualidade, a experimentação engloba as mais
diversas tecnologias e sistemas de produção
e o desenvolvimento traduz-se na comuni-
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cação permanente aos produtores da informação e conhecimento produzidos.
As variedades são seleccionadas especificamente para as condições edafo-climáticas do nosso país, o que constitui uma vantagem em relação às restantes variedades
existentes no mercado, maioritariamente
seleccionadas para as condições da Califórnia e da Florida. Para tal, a Driscoll’s European Genetics (DEG), sucursal europeia
da Driscoll’s Strawberry Associates para a
investigação, produção e fornecimento de
plantas e extensão técnica aos agricultores
e grupos associados, instalou um campo de
experimentação e demonstração na zona
do sudoeste alentejano, onde é testada a
adaptação das novas selecções às condições
edafo-climáticas dessa região, os sistemas
de produção mais eficazes para a obtenção
de produções elevadas nas épocas mais rentáveis, a resistência a pragas e doenças, as
necessidades de fertilização, etc.. Estes aspectos definem a obtenção de variedades
competitivas e diferenciadas do ponto de
vista do produtor, constituindo uma mais-valia para a LusoMorango na sua relação
com o mercado, na medida em que oferece um produto de elevada qualidade durante todo o ano.
As novas variedades de morango e framboesa são obtidas recorrendo aos métodos
tradicionais de cruzamentos, não sendo geneticamente modificadas.
De entre as variedades de morango Driscoll’s
cultivadas durante a presente campanha,
distinguem-se as variedades precoces, Agoura,
El Dorado e El Capitan, apropriadas para
cultura protegida, e as variedades tardias,
San Juan e Lanai, adaptadas à cultura de
ar livre para regiões de Verão ameno. A variedade Agoura é, de todas as referidas, a
mais precoce, permitindo iniciar a produção em Janeiro, nas regiões de Inverno mais
suave, e demonstra excelente vingamento
dos frutos mesmo perante as condições
adversas dos meses de Inverno. A variedade El Dorado destaca-se pelas suas características organolépticas e produtividade,
atingindo o seu período de maior produção numa altura em que o morango espanhol já não pode competir em mercados
de qualidade. Às três variedades de framboesa Driscoll’s já implementadas pelos
produtores da LusoMorango, Isabel, Maravilla e Holyoke, juntam-se este ano duas

Caso de Estudo
mais, Driscoll’s Sevillana e Driscoll’s Pacifica, caracterizadas pelos seus curtos ciclos
de produção e grande adaptabilidade à manipulação temporal desses mesmos ciclos
através de técnicas de cultivo.
Produção
A LusoMorango encara a produção de pequenos frutos como uma produção que
tem que ser sustentável e, ao mesmo tempo,
competitiva. É, pois, necessário que os produtores obtenham produtividades elevadas
para que possam ter uma boa rentabilidade
e, simultaneamente, apresentem produto
de excelente qualidade que se diferencie
no mercado, cuja produção tenha em atenção a segurança alimentar do consumidor
e a preservação do meio ambiente.
A implementação de práticas de produção
integrada é seguida por todos os associados e todos são incutidos na prática de rotações culturais. A adopção da prática da
protecção integrada na cultura do morango
teve como enorme auxílio os resultados
obtidos no Projecto AGRO 193, onde foi
estabelecida uma parceria entre a Casa
Prudêncio, representante da produção, a
Estação Agronómica Nacional e a Direcção Regional do Ribatejo e Oeste. Os resultados obtidos neste projecto foram de
tal forma positivos que, pelo facto de terem
permitido aos técnicos alargar os conheci-

mentos acerca de pragas, doenças e fauna
auxiliar, possibilitaram a rápida implementação da prática da protecção integrada em
todos produtores. Para a cultura da framboesa, e na ausência de regulamentação específica nacional, a LusoMorango e a Berryport, têm vindo, ao longo do último ano,
a implementar procedimentos de protecção integrada entre os associados, colabo-

rando presentemente com a DGPC na elaboração das Normas de Protecção Integrada que constituirão uma mais-valia para
o conjunto dos produtores nacionais na
afirmação dos seus produtos nos mercados
de exportação europeus.
Portugal tem, no panorama europeu, regiões com excelentes condições edafo-climáticas para a produção de pequenos frutos
e, para assegurar a sua oferta durante todo
o ano, os produtores recorrem a diferentes

tecnologias de produção, como seja a produção em túneis elevados, em microtúneis
ou ao ar livre, para a optimização das produções nas épocas mais rentáveis e em que
existe escassez no mercado. Para além disso,
pelo facto dos produtores serem de diferentes áreas geográficas, é possível um escalonamento da produção ao longo do ano,
aproveitando as vantagens que cada região
oferece.

São também utilizadas diferentes épocas e
datas de plantação, vários tipos de plantas,
diversas variedades, diferentes intensidades e datas de corte, etc.. Todas estas tecnologias exigem experimentação continuada, sendo aqui fundamental o acompanhamento técnico especializado dos engenheiros agrónomos que integram os departamento técnicos da LusoMorango e da DEG.
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As diferentes parcelas são acompanhadas
semanalmente pelos técnicos, principalmente no que se refere à monitorização
das populações de pragas e fauna auxiliar
e de doenças, com o objectivo de tentar
minimizar as aplicações de produtos fitofarmacêuticos e fomentar o uso de meios
alternativos de luta, como sejam as largadas de auxiliares e o uso de produtos biológicos. Existe a preocupação de se atender aos níveis económicos de ataque, à biologia das pragas e existência de fauna auxiliar autóctone, bem como às condições
favoráveis ao desenvolvimento de determinadas doenças, tendo por objectivo obter
um produto final com menos resíduos de
pesticidas. São também tidos em conta os
dados climáticos das estações meteorológicas locais e as previsões do estado do
tempo de cada região. As recomendações
dos tratamentos fitofarmacêuticos são feitas por escrito e estes são registados em caderno de campo com referência à finalidade da aplicação, sector, substância activa,
dose e intervalo de segurança.
Como agente activo do sector, a LusoMorango tem um conjunto de procedimentos, principalmente no âmbito da protecção das culturas, que incluem:
Sensibilização das entidades oficiais (DG
PC) para as lacunas existentes nas listagens
de produtos fitofarmacêuticos homologados e autorizados em protecção integrada
nas culturas do morango e da framboesa,
que são claramente insuficientes para assegurar a qualidade do produto;
Colaboração com a DGPC na elaboração
das Normas de Produção Integrada do morango e elaboração conjunta com esta entidade das Normas de Produção Integrada
da framboesa;
Sugestão de substâncias activas no caso
de finalidades não cobertas, de acordo com
o existente noutros países europeus com
similaridade de condições climáticas e bióticas;
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Colaboração com o Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) na resolução de problemas relacionados com o sector;
Elaboração de projectos em parceria com
outras instituições para resolução destes
mesmos problemas.
Qualidade
Existe actualmente um aumento da procura de pequenos frutos pela sua riqueza
em anti-oxidantes e contribuição positiva
para a saúde dos consumidores e também
um incremento na procura de produtos de
elevada qualidade (com menos resíduos,

melhores características organolépticas, mas
também com boa apresentação e conservação).
A LusoMorango aposta em oferecer pequenos frutos de elevada qualidade e, como
tal, possui um Departamento de Qualidade
que tem como funções assegurar o controlo
de qualidade e todas as questões relacionadas com a segurança alimentar, como forma
de obter um produto diferenciado. Para tal,
foi estabelecido um conjunto de princípios
e procedimentos a que todos os produtores têm que obedecer.
O controlo de qualidade é realizado no
campo e também nos armazéns por inspectores de qualidade que inspeccionam todas
as paletes e verificam a conformidade do
produto.
Para garantir a segurança alimentar são realizadas análises de resíduos frequentes e o

processo de rastreabilidade é garantido até
à parcela do campo, existindo, para cada
parcela, um caderno de campo onde se registam todas as operações culturais, tratamentos fitofarmacêuticos, fertilizações,
etc..
O Departamento de Qualidade assegura
também as várias certificações que são exigidas aos produtores para conseguirem colocar o seu produto nos mais exigentes hipermercados europeus. Todos os produtores são certificados ou estão em fase de certificação do EurepGap, e estão em fase de
implementação as certificações HACCP,
BRC e Tesco Nature´s Choice. Todas estas
certificações constituem uma mais-valia para
a LusoMorango, uma vez que para a sua obtenção é necessário cumprir um caderno de
encargos exaustivo e exigente, que abrange
as mais diversas áreas, desde as boas práticas agrícolas, à higiene durante os processos
de colheita e acondicionamento, à saúde,
segurança e bem-estar dos trabalhadores e
à preservação do meio ambiente. Para a im-

plementação destes protocolos é, mais uma
vez, fundamental o acompanhamento técnico especializado.
Um desafio que se coloca ao incremento
da qualidade dos pequenos frutos que chegam ao consumidor final é, sem dúvida, a
manutenção da cadeia de frio durante todo
o processo de comercialização. A LusoMorango garante o rápido arrefecimento dos
frutos após a colheita até aos 2ºC e verifica se a temperatura durante o transporte
é mantida até que o produto seja entregue
nas centrais distribuidoras das grandes superfícies. O facto desta cadeia de frio ser
quebrada em algumas lojas, condiciona
enormemente a qualidade e longevidade
dos pequenos frutos.
* Eng.ª Agrónoma,
Departamento Técnico da Casa Prudêncio
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A

presenta-se um edifício, designado por
“Edifício Solar XXI”, recentemente
construído, 2004/2005, e inaugurado
no “Campus” do INETI, em Lisboa, em
Janeiro de 2006.
Este edifício pretende ser um bom exemplo
da integração e aplicação de energias renováveis num edifício de serviços, nomeadamente com a utilização de sistemas solares
passivos e activos. Pretende, também, constituir-se como um exemplo de um edifício
energeticamente eficiente e de baixo consumo energético.
Este projecto resulta de uma cooperação
muito grande, e desde a primeira hora, entre
a equipa de Arquitectura e a de Engenharia, na procura de soluções integradoras
dos diferentes sistemas “energéticos”, que
resultem num todo coerente, evitando apêndices ao edifício, que poderiam ter um impacto negativo ao nível arquitectónico.
Neste artigo é feita a descrição das características principais do edifício, dos seus
sistemas energéticos e das suas estratégias
de utilização, tendo em consideração a especificidade do seu uso nesta estrutura.

Fig. 2 − Fachada Sul-Poente
Fig. 3 − Fachada Norte-Poente

Edifício SOLAR XXI
Um Edifício Energeticamente
Eficiente em Portugal

Fig. 1 − Edifício Solar XXI

Conceito do Edifício
A designação dada a este edifício, “Edifício
Solar XXI”, pretendeu desde logo conotá-lo com uma opção de fundo, que é a utilização da “Energia Solar”, na sua vertente
térmica (solar activo e passivo) e eléctrica
(solar fotovoltaico).
O projecto do edifício foi “marcado” por
uma concepção formal de integração de soluções passivas de desempenho térmico,

procurando diminuir as suas necessidades
de aquecimento e arrefecimento. Desta
forma, é possível diminuir a taxa de utilização dos sistemas mecânicos de aquecimento
e arrefecimento, sem prejuízo de se atingirem níveis satisfatórios de conforto ambiental tanto no Inverno, como no Verão.
Por outro lado, tentou-se que os sistemas
solares utilizados não se assumissem formalmente como elementos adicionados à
arquitectura, mas que fossem, eles próprios,
geradores do conceito formal do edifício,
resultando numa lógica de conjunto e não
como uma perturbação adicionada. Pensamos ser esta uma das dificuldades maiores
da integração das denominadas Tecnologias
Solares Passivas, na medida em que existe
claramente o “preconceito”, entre a classe
dos profissionais do projecto, de que o solar
passivo interfere negativamente com a liberdade de criação formal da solução arquitectónica.
Um dos objectivos principais do projecto
é tentar atingir uma síntese final que evidencie que o aproveitamento consciente
da energia solar é compatível com o rigor
formal de um edifício de arquitectura contemporânea.
Estratégia do Projecto
O projecto do edifício seguiu uma lógica
que assenta, em primeiro lugar, na implementação de medidas de eficiência energética; em segundo lugar, de utilização de
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sistemas passivos (aquecimento e arrefecimento) e, finalmente, de integração de
sistemas solares activos, quer fotovoltaicos
quer térmicos.
As estratégias utilizadas foram as seguintes:
Optimização da envolvente, reduzindo
as cargas térmicas do edifício;
Fachada Solar a Sul, como um Sistema
de “Ganho Directo” para aquecimento;
Fachada Fotovoltaica, para aproveitamento eléctrico (96m2 e 12 kWp);
Aproveitamento Térmico da Fachada Fotovoltaica, por convecção natural;
Sistema de Arrefecimento Passivo por
tubos enterrados;
Sistema de Ventilação e Iluminação Natural;
Sistema Solar Activo para aquecimento
em complementaridade com uma caldeira a gás natural.
Descrição do Edifício
Este edifício agrega funções de serviços e
de laboratório e tem uma área total de
1500 m2, dividida em 3 pisos, um dos quais
enterrado na parte sul.
Apresenta uma distribuição dos espaços interiores, nos quais as salas de ocupação permanente se colocaram na parte orientada
a sul, de forma a tirar partido dos sistemas
de aquecimento e arrefecimento directo
colocados nesses espaços. As zonas norte
do edifício são ocupadas por espaços laboratoriais e salas de reunião, cuja ocupação
é de carácter menos permanente. Na zona
central do edifício encontra-se um corredor de separação, no qual foi introduzida
uma claraboia de iluminação comum aos
três pisos. De referir que quer os espaços
a norte quer a sul comunicam com este
zona central, através de aberturas translúcidas e reguláveis, localizadas nas bandeiras
das portas. A existência destas aberturas
possibilita gerir a transferência de calor, por
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convecção natural da zona sul, mais quente
no Inverno para a zona norte.
Construção do Edifício
Em termos construtivos, é um edifício
constituído por paredes de alvenaria de tijolo, isoladas pelo exterior com 6 cm de
EPS, correspondendo a um valor de U=0,5
W/m2K. A laje de cobertura é maciça, isolada pelo exterior com 10 cm (5 cm de
EPS + 5 cm de XPS) com um valor de
U=0,3 W/m2K. A laje de pavimento em
contacto com o solo é de betão, também
isolada com 10 cm de EPS (fig. 5 e 6).

Sistemas Solares Passivos
O edifício tem uma planta, na qual a fachada principal corresponde exactamente
ao sul, onde foram colocados a maioria dos
vãos envidraçados de forma a maximizar a
captação solar no período de Inverno (fig.
7 e 8). Estes mesmos vãos são protegidos

Fig. 7a − Ganhos Solares no Edifício - Inverno

Fig. 5 − Construção do Edifício

Fig. 7b − Ganhos Solares no Edifício - Verão

Fig. 8 − Inverno - estores abertos

Fig. 6 − Isolamentos na envolvente do Edifício

Fig. 4 − Planta do Edifício

(na ordem de Fs= 0,04) que permitem
evitar os ganhos solares através dos vãos
envidraçados no período de Verão. A solução do isolamento pelo exterior conduz,
naturalmente, a uma situação sem qualquer ponte térmica, sendo, do ponto de
vista térmico, uma solução muita boa, diminuindo a condução de calor no Verão
do exterior para o interior do edifício, o
que permite um menor impacto na carga
de arrefecimento do edifício.

Os vãos são constituídos por vidros duplos
incolores, protegidos por estores exteriores de lâminas reguláveis, que conduzem
a factores solares de Verão muito baixos

por estores exteriores de lâminas, reguláveis
individualmente, e que permitem o controlo da captação solar, evitando a radiação
solar indesejável durante o Verão (fig. 9).
A estratégia de captação solar no período
de Inverno, aliada a um bom isolamento
da envolvente, é fundamental para a obtenção de condições de conforto térmico
no interior do edifício, registando-se, ainda
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Fig. 9 − Verão - estores fechados

assim, a necessidade de recorrer a energia
auxiliar para aquecimento em períodos
continuados de ausência de radiação solar.
Para o efeito, o edifício tem um sistema
de aquecimento por convectores a água
quente, fornecida por uma caldeira a gás
natural e assistida por um sistema de colectores solares localizados na cobertura do
edifício (e depósito de armazenamento
solar) (fig. 10).

Fig. 10 − Colectores Solares Térmicos na cobertura

Solar Fotovoltaico
Na concepção do edifício, foi desde logo
definido que este teria um sistema fotovoltaico (fig. 11) para produção de energia

da figura 12, de forma a propiciar o aproveitamento térmico das células fotovoltaicas no período de Inverno.
Deste modo, cada sala comunica directamente com o espaço posterior das células,
onde recupera o calor produzido pelas mesmas no Inverno, através de dois orifícios,
Fig. 12 − Esquema Térmico do Sistema Fotovoltaico
(Inverno-Verão)
um inferior e outro superior, controlados
pelo utilizador da sala. Durante um dia de
Inverno, o utilizador pode abrir os dois orifícios e permitir a circulação do ar entre a
sala e o espaço contíguo à sala e, desta forma, aquecê-la.
No período de Verão, poderão ocorrer duas
situações funcionais, o calor produzido nas
células é evacuado para o exterior por dois
orifícios que comunicam directamente
entre as células fotovoltaicas e o exterior.
Fig. 13 − Orifícios de Ventilação
A outra situação corresponde ao aproveique mais facilmente se recuperará o calor tamento do efeito de chaminé, e conseproduzido pelos painéis fotovoltaicos.
quente evacuação do calor interno da sala
Foram, assim, instalados, na fachada sul do para o exterior.
edifício, cerca de 100m2 de painéis foto- Finalmente, o sistema poderá funcionar na
voltaicos (multicristalino), totalizando cerca meia estação como um sistema de pré-aquede 12 kWp para fornecimento directo de cimento do ar novo, no qual se admite o ar
energia eléctrica ao edifício. Estima-se que do exterior por intermédio do orifício de
a produção anual de energia eléctrica seja comunicação entre as células e o exterior,
de cerca de 12 MWh, o que corresponde sendo esse ar injectado directamente no
a cerca de 30 a 50% do consumo eléctrico interior da sala por convecção natural atrada estrutura (Iluminação e Consumos do vés do orifício superior de comunicação
Equipamento Informático). Verifica-se, entre as células e a sala.
neste momento (Março de 2006), uma Tendo o edifício sido ocupado em Janeiro
produção contabilizada, desde Junho de de 2006, já é possível comprovar que este
2005, da ordem dos 9800 KWh, o que con- sistema, num dia de sol, conduz a tempefirma as expectativas iniciais (fig. 14).
raturas no espaço contíguo aos painéis solares entre os 40 e 50ºC, sendo a
10
Inv.
temperatura de injecção na sala de
PRec
Hi (kWh/m )
8
cerca de 30 - 35ºC.
Relativamente ao efeito desta recu6
peração de calor dos painéis fotovoltaicos, é suposto que a diminuição
4
de temperatura verificada nos painéis
2
fotovoltaicos, em consequência desta
estratégia, conduzam a uma melhor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
eficiência energética dos mesmos,
MESES
pois é sabido que a sua eficiência meFig. 14 − Produção de Energia Eléctrica no Sistema Fotovoltaico
lhora com a diminuição de temperComo já se referiu anteriormente, preten- atura de funcionamento dos mesmos.
deu-se, neste edifício, integrar os painéis
fotovoltaicos de forma a ser possível recu- Sistema de Arrefecimento Passivo
perar o calor produzido pelos mesmos, No período de Verão, o edifício vai utilisendo esta uma das inovações deste pro- zar, fundamentalmente, um conjunto de
jecto. Assim, foi colocado na parede a sul estratégias que permitirão o seu arrefecide cada uma das salas um conjunto de 4 mento natural. Estas estratégias conjugam
painéis, instalados de acordo com o esquema o efeito da obstrução aos ganhos solares,
Yf (kWh / kWp)

2

Fig. 11 − Sistema Fotovoltaico na fachada

eléctrica a ser injectada directamente no
edifício para seu consumo próprio. Também se definiu como objectivo a recuperação do calor, produzido pelos painéis fotovoltaicos para aquecimento ambiente do
edifício (fig. 12 e 13).
Estes dois propósitos conduziram à integração dos painéis fotovoltaicos, na fachada sul
e na posição vertical. Ainda que nesta situação se prejudique a captação solar e a produção de energia eléctrica, é nesta posição
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quer na envolvente opaca (através da diminuição da condução de calor pela envolvente, por efeito do isolamento exterior),
quer nos vãos envidraçados (com os estores exteriores reguláveis), a ventilação natural no edifício e o arrefecimento do ar
através de tubos enterrados que permitirão a entrada de ar arrefecido no solo no
interior do edifício.
Foram colocados 32 tubos de manilhas de
cimento (com um diâmetro de 30 cm) enterradas a 4,6 m, a partir de um poço de
alimentação colocado a cerca de 15 metros do edifício (fig. 15 e 16). Estes tubos
vão entrar no edifício pela cave, subindo
pelas coretes centrais, efectuando-se a distribuição do ar directamente nas salas no
R/C e no 1.º piso (fig. 18), sendo que cada
sala recebe dois tubos, que o utilizador poderá controlar, quer pela abertura de umas
portas móveis, quer através de um pequeno
ventilador.
Fig. 15 − Sistemas
de arrefecimento
do ar através de tubos
enterrados

Condutas tipo "Spiro" ø 300mm
no interior da courete

i = 2,5%
Condutas em PVC ø 300mm

i = 2,5%
Manilhas de cimento ø 300mm

FOSSO DE ADMISSÃO DE AR

Fig. 16 − Traçado da tubagem entre o poço de admissão
do ar e o interior do edifício
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Fig. 18 − Montagem dos tubos

forma, é utilizada esta fonte fria para arrefecer o ar a injectar nas salas. A gestão funcional do sistema dependerá muito do comportamento global do edifício em termos
térmicos, prevendo-se que o sistema possa
funcionar com maior eficiência caso seja
promovida a entrada de ar dos tubos a partir do meio da tarde, altura em que se requer ar frio para compensar o aumento de
temperatura interior.
A ventilação natural tem um importante
papel neste edifício, quer na situação de
Inverno quer na de Verão. No primeiro
caso, gerindo a transferência de calor dos
espaços a sul para as zonas a norte. No
Verão, como estratégia fundamental de arrefecimento, sobretudo em termos de ventilação nocturna, permitindo libertar durante a noite as cargas acumuladas durante
o dia e assim arrefecer a massa térmica do
edifício. Foram implementados vários tipos
de aberturas, que permitem uma ventilação transversal e vertical, usando aberturas
na cobertura do edifício, quer na clarabóia
central, quer no topo das escadas localizadas a nascente e a poente do edifício. Esta
estratégia de gestão de cargas térmicas é
fundamental para a boa prestação térmica
do edifício, pelo que o utilizador de cada
espaço será responsável pela sua gestão.
De referir também um outro aspecto muito
cuidado neste edifício: a sua iluminação

Fig. 17 − Poço de admissão do ar

Pretende-se, fundamentalmente, que este
tipo de sistema funcione na situação de
Verão, aproveitando o diferencial de temperatura entre a temperatura do ar exterior (diurna, que pode chegar aos 30-35ºC)
e a temperatura da terra (14-18ºC). Desta

Fig. 19 − Claraboia de ventilação

natural. No centro do edifício verifica-se a
existência de uma clarabóia central, aberta
nos três níveis, que alimenta não só os corredores mas, também, as salas a norte e a
sul, por intermédio de vãos translúcidos
(fig. 19). Estes sistemas conduzem a reduzidas necessidades de iluminação.
Uma nota final sobre o edifício como caso
de estudo e investigação, onde, desde o
seu inicio, se desenvolve uma actividade
de monitorização e experimentação, no
sentido de quantificar a prestação térmica
do edifício e seus sistemas energéticos.
Agradece-se o apoio financeiro do programa
PRIME.
1 Engenheiro, Instituto Nacional de Engenharia,

Tecnologia e Inovação − helder.goncalves@ineti.pt
2 Arquitecto − pc.ic@mail.telepac.pt
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Destaque

A Nova Regulamentação
da Certificação Energética de Edifícios
Fernando Santo *

Directiva n.º 2002/91/CE estabelece
que os Estados membros da UE devem
implementar um sistema de certificação energética para informar o cidadão sobre
a qualidade térmica dos edifícios, aquando da construção, da venda ou do arrendamento.
Obedecendo aos princípios da Directiva,
foram publicados, no passado dia 4 de Abril,
o Decreto-Lei n.º 78/2006, relativo ao Sistema de Certificação Energética de Edifícios, o Decreto-Lei n.º 79/2006, relativo ao
Regulamento dos Sistemas Energéticos de
Climatização em Edifícios (RSECE), e ainda
o Decreto-Lei n.º 80/2006, relativo ao Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).
Os decretos podem ser consultados no
Portal da Ordem dos Engenheiros (www.
ordemengenheiros.pt).

A

Compete à Direcção-Geral de Geologia e
Energia (DGGE) e ao Instituto do Ambiente (IA) a supervisão do SCE. A Agência
para a Energia (ADENE) deverá constituir
uma bolsa de Peritos Qualificados, composta por Arquitectos, Engenheiros e Engenheiros Técnicos, reconhecidos pelas respectivas Associações Profissionais, para conduzir os processos de certificação energética. Os certificados para os edifícios que
não estejam sujeitos a auditorias ou inspecções periódicas, no âmbito do RSECE, têm
uma validade de 10 anos. Estão previstas
contra-ordenações puníveis com coimas e
sanções acessórias de suspensão da actividade de Perito, a qual deverá ser notificada
à respectiva Associação Profissional.
As medidas regulamentares para aplicação
deste decreto deverão ser publicadas no
prazo máximo de 8 meses.
O DL n.º 79/2006, relativo ao RSECE, estabe-

O DL n.º 78/2006, sobre o Sistema Nacional de
Certificação Energética, visa certificar o de-

sempenho energético e identificar as medidas correctivas ou de melhoria aplicáveis aos
edifícios, nomeadamente em caldeiras e equipamentos de ar condicionado. Aplica-se aos
novos edifícios, bem como aos existentes sujeitos a grandes intervenções de reabilitação.
Os edifícios de serviços existentes ficam sujeitos a auditorias periódicas. Os proprietários dos edifícios de habitação e de serviços,
já existentes, ficam obrigados a apresentar
aos potenciais compradores, locatários ou
arrendatários, o certificado de eficiência
energética emitido no âmbito do Sistema
de Certificação Energética (SCE).
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lece as condições a observar nos projectos
de novos sistemas de climatização, em termos de conforto térmico e de qualidade
do ar interior, de concepção, da instalação
e das condições de manutenção, bem como
a observância dos princípios da utilização
racional de energia, de materiais e tecnologias adequadas. São fixados limites máximos de consumo de energia nos grandes
edifícios de serviços existentes e as condições de manutenção.
O regulamento aplica-se a todos os edifícios ou fracções autónomas não residenciais existentes, com determinadas
características, ao licenciamento dos novos
edifícios ou fracções não residenciais e no

licenciamento de edifícios ou fracções residenciais com sistemas de climatização.
A responsabilidade pela demonstração do
cumprimento das exigências deverá ser assumida por um Engenheiro ou Engenheiro
Técnico.
O DL n.º 80/2006, relativo ao RCCTE, estabe-

lece as regras a observar no projecto de todos
os edifícios de habitação e de serviços sem
sistemas de climatização centralizados, de
forma a garantir que o conforto térmico
através de aquecimento e de arrefecimento,
bem como as necessidades de água quente
sanitária, possam vir a ser satisfeitos sem dispêndio excessivo de energia. O regulamento
define os índices e parâmetros fundamentais para a sua aplicação, bem como os requisitos mínimos de qualidade térmica. Passará a ser obrigatória a instalação de colectores solares térmicos para aquecimento de
água sanitária nos edifícios abrangidos pelo RCCTE, em determinadas condições, ou
utilizadas outras formas renováveis de energia. A responsabilidade pela demonstração
do cumprimento do regulamento tem que
ser assumida por Arquitectos, Engenheiros
ou Engenheiros Técnicos.
A definição das competências e a formação complementar a exigir aos profissionais identificados nos diplomas deverá ser
acordada entre as três Associações Profissionais, através de Protocolo a celebrar.
Encontra-se em curso a preparação desse
Protocolo, com a participação das entidades gestoras do processo, as Ordens e a
ANET.
Após acordo do Protocolo serão divulgadas as condições exigíveis.
* Bastonário
da Ordem dos Engenheiros

Destaque

Uma breve reflexão histórica sobre a génese
do Sistema Nacional de Certificação Energética
e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE)

Para que o SCE venha a ser um todo
e não uma soma de duas partes independentes
Eduardo Maldonado *

uando se iniciou, em 2001, a preparação dos diplomas legislativos que
vieram recentemente a ser publicados como os Decretos-Lei 78 a 80/2006,
de 4 de Abril, o trabalho, então enquadrado
no Programa Nacional para a Eficiência Energética nos Edifícios (P3E), contemplava exclusivamente a componente energética da
Certificação, em consonância com os objectivos directamente decorrentes da transposição da que viria a ser a futura Directiva
2002/91/CE, cujas linhas gerais já então
eram bem conhecidas, bem como outros
objectivos da política energética nacional,
bem mais ambiciosos, mas também focados
unicamente nos aspectos energéticos.

Q

Já com a Subcomissão REEE (Regulamentação para a Eficiência Energética nos Edifícios) em pleno funcionamento no CSOPT
(Conselho Superior de Obras Públicas e
Transportes), e já com uma versão de trabalho bastante avançada do novo RSECE
em cima da mesa, houve conhecimento de
uma iniciativa legislativa do Secretário de
Estado do Ambiente de então que visava a
criação de um regime legal para a fiscalização e garantia da Qualidade do Ar Interior
nos Edifícios (QAI), e que se encontrava
em discussão no Governo com vista a uma
próxima aprovação. Essa proposta implicava a criação de um sistema de inspecções
aos edifícios e respectivas instalações de
ventilação e de climatização, em clara duplicação com a iniciativa paralela decorrente
da certificação energética exigida pela futura Directiva 2002/91/CE.
A serem aprovados, quer o RSECE e o Sistema de Certificação Energética, por um
lado, e o Sistema de Garantia da Qualidade
do Ar Interior, por outro, com tutelas e
metodologias totalmente independentes
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um do outro, porventura com objectivos
distintos, havia um risco muito real de que
um mesmo edifício tivesse que ser sujeito
a duas inspecções diferentes aos seus sistemas de climatização num período curto.
Estas duas inspecções porventura poderiam
até resultar em recomendações ou exigências distintas para os mesmos equipamentos ou sistemas: enquanto o “inspector energético”, se não soubesse que havia problemas de QAI, poderia recomendar uma redução da taxa de renovação, por exemplo,
para reduzir os consumos de energia, o “inspector de QAI” poderia detectar esses problemas (por exemplo, um excesso de concentração de poluentes) e exigir um aumento
da taxa de renovação. O que deveria então
fazer o proprietário do edifício? A que sistema obedecer? Seria o total descrédito de
ambos os sistemas e a melhor forma de
matar estas iniciativas que todos reconheciam de importância capital.
Felizmente, então, prevaleceu o bom senso.
Alertados para esta situação, os responsáveis pelos pelouros da “Energia” e do “Ambiente” aceitaram combinar os esforços para
que fosse criado um único sistema integrado
de inspecções, o agora aprovado SCE, que
tratasse de forma harmoniosa quer os requisitos de QAI, quer as questões de eficiência energética, e que permitisse também
poupanças e simplificação administrativa significativas na gestão de um único sistema
combinado, quer para o Estado, quer para
os proprietários dos edifícios, que assim
também só teriam necessidade de requerer
uma única inspecção e só teriam um único
conjunto inequívoco de recomendações ou
exigências coerentes e sem contradições que
permitissem poupanças de energia na plena
salvaguarda da QAI.
Todos sabem quão difícil é convencer um

político a abrir mão de uma competência
exclusiva e a aceitar uma tutela conjunta de
um tema interessante, especialmente quando
pretende protagonismo. Mas, quando confrontados com a intrínseca e interacção destes dois temas, a QAI e a eficiência energética nos edifícios, perante um realismo que
só pode passar ao lado de quem não está familiarizado com esta temática, aceitaram o
óbvio e o inevitável, se bem que com alguma
natural relutância, bem expressa por quem
tinha tomado a iniciativa legislativa no âmbito da QAI. E assim foram introduzidos no
RSECE os requisitos de QAI, tal como publicados no Decreto-Lei 79/2006, e se concebeu um SCE com tutela repartida da Direcção-geral de Energia (que parece vai voltar a ter esta designação consagrada a que
estávamos habituados desde há muito tempo…)
e do Instituto do Ambiente, consagrado no
DL 78/2006, de 4 de Abril.
Desde 2002 até 2005, Portugal atravessou
um período em que os Governos se sucederam. Foram quatro os Primeiros-ministros, e ainda em maior número os responsáveis pela energia e pela QAI. A todos foi

Destaque
mentação do SCE, em que há que regulamentar o seu funcionamento e definir as
competência profissionais específicas que
serão exigidas a Arquitectos, Engenheiros e
Engenheiros Técnicos, através de Protocolos entre a Administração e as Associações
Profissionais, todas as pressões para separar
a QAI da Energia voltaram a fazer-se sentir. Uns, por que não têm o controle total
do seu nicho ou porque têm outras coisas
muito mais importantes com que se preocupar, desinteressam-se e não se empenham
numa solução eficaz. Outros, porque querem o seu quinhão maior do que provavelmente merecem ou têm capacidade para
desempenhar com eficácia, mexem mundos e fundos para ter um ou outro monopólio ou ascendente, mesmo que não tenham todas as competências para o que pretendem fazer e ver consagrado.

necessário explicar, de cada vez que houve
uma mudança, as sinergias entre ambos os
temas e resolver vezes sem conta as tendências naturais e tentativas de separação dos
dois sistemas e o retomar da ideia de dois
sistemas completamente autónomos. Mesmo
a um mês da aprovação dos Decretos 78 a
80/2006, essa mesma alternativa foi de novo
colocada ao mais alto nível. Felizmente, voltou mais uma vez a imperar o bom senso e
a autoridade de quem a teve.
Esta situação implica, portanto, que os inspectores do SCE não podem deixar de ter
ambas as valências: por um lado, quem for
mais especialista da componente energética
não pode deixar de ter um mínimo de conhecimentos básicos e aplicados da problemática e dos métodos da QAI; por outro
lado, os especialistas de QAI não o podem
ser de uma forma isolada do conhecimento
do funcionamento e características dos sistemas AVAC, e dos princípios da eficiência
energética. É necessário que, na formação
e na actividade prática de inspecção, todos
os peritos acreditados, mesmo que especialistas apenas numa ou noutra das áreas, com-

binem ambas as valências ou, pelo menos,
conheçam o suficiente da outra valência por
forma a poderem adoptar conclusões bem
informadas e coerentes com a realidade. E,
claro, que haja trabalho de equipa entre dois
peritos que se complementem em termos
de energia e QAI se alguém não dominar
um dos temas. Basta também ver quem, no
actual mercado, já está em campo a oferecer serviços nesta área para concluir facilmente que os mais bem sucedidos combinam ambas as valências.
A vontade do legislador ficou também muito
clara a este respeito quando, para os técnicos de instalação e manutenção dos sistemas de climatização, o RSECE exigiu que
os actuais técnicos AVAC reconhecidos
pelo IEFP (níveis II e III) fossem obrigados
à frequência e aprovação num módulo suplementar de QAI, matéria até agora ausente da sua formação, e para a qual até já
há oferta no mercado.

Será que devamos estar surpreendidos? Provavelmente não. Era de esperar que estas
movimentações, interesses e desinteresses
acontecessem. Mas é necessário lutar para
que o resultado final venha a ser ainda o
que se impõe. É necessário continuar a pugnar para que se mantenha, integralmente,
o princípio da complementaridade das competências energia e QAI nas actividades do
SCE. Estas são tão alargadas e amplas que
há um papel concreto e correcto para cada
grupo de especialistas. É imperioso que não
se avance agora, na fase de definição das
competências específicas de cada grupo profissional, para partir em campos estanques
aquilo que deu tanto trabalho a manter
unido ao longo destes últimos quatro anos.
Haja força para chamar à razão quem vai
ter o poder de decidir, para que o faça resistindo aos “lobbies” e às pressões e se chegue ao melhor resultado para o SCE e, por
consequência, para Portugal. Há que procurar sinergias e não promover autonomias,
para que a implementação do SCE não mate
o sistema à nascença, tirando-lhe a credibilidade de que carece, e para que se preservem integralmente os seus objectivos e a
sua essência.
* Presidente do Colégio de Engenharia
Mecânica da Ordem dos Engenheiros

Porquê então, interrogar-se-á o leitor, trazer agora para aqui esta problemática? Porque agora que entramos na fase de imple-

Faculdade de Engenharia do Porto
(Artigo publicado na revista “Instalador”).
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Inovação

Inovação organizacional
na ordem do dia
Estudo da IBM revela que as
grandes mudanças a nível
organizacional vão ser
pautadas pela inovação em
termos dos modelos de
negócio e que a colaboração e
as parcerias são consideradas
fontes privilegiadas de
inovação e geração de novas
ideias.

Texto Ana Pinto Martinho

s executivos de topo das
maiores empresas e instituições, a nível mundial, preparam-se para grandes mudanças
geradas pela inovação, sobretudo a nível dos modelos de negócios. Esta
é uma das conclusões
do “IBM Global CEO
Study 2006, Expandir o Horizonte da
Inovação”, o maior estudo deste âmbito realizado pela IBM, que foi divulgado recentemente.
Em conversa com a “Ingenium”, Rui Rosado Gonçalves, Managing Consultant da
IBM Global Business Services, salienta que
“os próximos dois anos não serão voltados
para a redução de custos, mas para um período de alteração extensiva que acompanhará a transformação global actual, com
grande enfoque nos modelos de negócio.
Nesta envolvente de transformação, cada
vez mais os executivos vêem a inovação
como uma saída, uma opção estratégica, um
caminho para a ‘frente’. Assim, a incorporação e sistematização de políticas e procedimentos que contemplem a inovação será,
sem dúvida, uma prioridade de agenda”.

O
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Uma das principais conclusões do Estudo
CEO de 2004 aponta como prioridade o
crescimento, sem abandonar o objectivo
da redução de custos, ou seja, crescer com
rentabilidade. No Global CEO 2006 Study
conclui-se que os responsáveis entrevistados pretendem capitalizar e responder às
forças da crescente globalização e eliminação de obstáculos para os negócios.
Novas fontes de inovação
Face à importância da inovação, os responsáveis entrevistados mostram-se preocupados em descobrir novas formas de inovação, que vão para
além da tradicional abordagem
da criação de novos produtos e
serviços.
Segundo Rui Rosado Gonçalves,
“os entrevistados neste estudo
indicaram estar a dirigir os seus esforços
de inovação para
os modelos de
negócio, conjugando-os
com as iniciativas de
inovação em
Produtos, Serviços e Mercados”. Além disso,
“quatro em cada dez dos entrevistados confessa temer os possíveis impactos na dinâmica competitiva do seu sector de actividade, provocados por um concorrente que
introduza mudanças inovadoras no seu modelo de negócio”, acrescenta.
Por outro lado, verifica-se uma mudança
de tendência nas fontes deste factor: cada
vez se recorre mais ao mercado como fonte
de inovação. “Clientes e fornecedores são
as principais fontes indicadas no estudo,
em que as parcerias aparecem como factor crítico para inovar – os CEO consideram imprescindíveis a colaboração e as
alianças para impulsionar a inovação”, salienta o Managing Consultant da IBM.
Tendo em conta os resultados do Estudo,
as fontes externas de inovação são men-

cionadas o dobro das vezes em relação às
fontes internas e a I&D feita pela própria
empresa é mencionada por cerca de 15%
dos inquiridos. No entender de Rui Rosado
Gonçalves, este não seria, com certeza, o
cenário mais evidente há uns anos atrás.
“Percebemos que há, efectivamente, uma
mudança a decorrer para um novo modelo,
o da ‘inovação colaborativa’. Relembro que
76% dos executivos considera que as alianças e a colaboração com terceiros são factores impulsionadores da inovação e, por
isso mesmo, críticos para competir e crescer com rentabilidade no novo ambiente
empresarial global”, salienta. Apesar destes resultados, o responsável da IBM acredita que eles não implicam necessariamente
uma intenção de desinvestimento. “O aspecto diferenciador passa por dar cada vez
maior importância a outras fontes de geração de ideias e iniciativas de inovação,
como as parcerias e a cooperação em iniciativas de inovação”, acrescenta.
Em Portugal, que contou com uma amostra de 5 grandes empresas de diferentes
sectores, os resultados são muito semelhantes às respostas e preocupações globais.
Obstáculos à inovação
O estudo indica que os principais obstáculos à inovação são, no entender dos gestores consultados, essencialmente de carácter interno. Sendo apontados a cultura empresarial, a limitação de fundos, aspectos
relacionados com a gestão de pessoal, entre
outros, como inibidores da inovação. Um
aspecto que pode ser considerado preocupante prende-se com o facto de 27% dos
quadros de alta direcção considerar que a
responsabilidade da área da inovação “não
está com ninguém em concreto” dentro da
empresa, enquanto 24% refere que está
nas mãos dos “directores funcionais”.
A nível geográfico surgem grandes variações nesta área da responsabilidade pelo
pelouro da inovação. No Japão, China, Coreia e Europa de Leste, 47% dos executivos chamam a si a agenda da inovação. Na
Índia e nos Estados Unidos da América,
20% dos executivos afirmam que a inovação se encontra distribuída de forma transversal nas empresas e, externamente, através dos parceiros de negócio e outros
■
stakeholders.

Tecnologias

VoIP é mais que serviço de voz
A VoIP é uma realidade que ganha, a cada dia
que passa, mais espaço no ambiente das
grandes empresas e organizações. O seu
estado de maturação possibilita também que
os consumidores finais tenham vindo a adoptar
cada vez mais esta tecnologia. Falar sobre
esta tendência incontornável na área das
comunicações é imperativo.

sas, mas também pelo surgimento de alternati-

que implantam esta tecnologia chegam a alcan-

vas de comunicações de baixo custo, como é o

çar 70% de poupança.

caso da VoIP. Mas o mundo das telecomunica-

O Eng.º Pedro Veiga realça que “ao nível das em-

ções está a assistir a uma mudança de para-

presas, a mudança do paradigma do posto de

digma, pois o tráfego de dados começa a crescer

trabalho através da introdução dos conceitos de

mais que o telefónico e o tráfego de voz pela rede

teletrabalho, mobilidade e just-in-time podem re-

de dados é cada vez maior, mudando de uma

volucionar a forma de fazer negócios tal como o

forma radical a maneira como é feito o transporte

FAX e o E-mail o fizeram no passado”. Basica-

de voz.

mente, o telefone pode seguir o trabalhador, es-

O Eng.º Pedro Veiga, Presidente do Colégio de

teja onde quer que esteja.

Informática e Presidente da Fundação para a

“Em termos práticos, a possibilidade dos colabo-

tecnologia VoIP (Voz sobre IP, do inglês,

Computação Científica Nacional (FCCN) afirma

radores estarem sempre contactáveis, a custo zero

Voice Over Internet Protocol) não é nova,

que, no futuro, as centrais telefónicas convencio-

quando dentro da empresa, ao longo do dia nos

pois já é utilizada há alguns anos por gran-

nais serão substituídas por sistemas de uma nova

diversos dispositivos que utilizam, permitirá às

des empresas e organizações. Como acontece

geração, baseados nas tecnologias VoIP. “O uso,

organizações terem acesso a mais e melhor in-

com a maioria das tecnologias, só nos últimos

simultâneo, de telefones totalmente VoIP também

formação, possibilitando aos colaboradores, em

anos, com o seu amadurecimento, ficou acessí-

irá sendo feito gradualmente a um ritmo que de-

simultâneo, maior mobilidade e comodidade”,

vel às Pequenas e Médias Empresas e ao consu-

pende do que o mercado vá oferecendo. Hoje em

acrescenta.

midor final.

dia os telefones VoIP ainda estão caros em rela-

Já ao nível do utilizador doméstico, as vantagens,

Actualmente, o aumento do número de operado-

ção aos telefones analógicos”, salienta.

já hoje disponíveis, segundo o Eng.º Pedro Veiga,

Texto Ana Pinto Martinho

A

res de telecomunicações desencadeou uma desci-

são as relativas à possibilidade de se interligar a

da considerável nos preços das ligações, sobretudo

As vantagens

redes VoIP de muito baixo custo e a capacidade

de longa distância, e isso não acontece só devido

Uma das vantagens da VoIP é a redução do custo

de se interligar com outros sistemas na Internet

à concorrência estabelecida entre essas empre-

das telecomunicações. Algumas das empresas

por um custo virtualmente nulo.
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Tecnologias
O caso da Rede Ciência,
Tecnologia e Sociedade
A RCTS (Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade) criou um grupo de trabalho específico para a VoIP. Segundo o Eng.º
Pedro Veiga, os trabalhos decorreram bem,
havendo já várias instituições de ensino
superior a usar esta tecnologia, mas o
processo vai sofrer uma grande aceleração a partir de Julho de 2006, para cumprir um dos objectivos do Governo expresso no documento Compromisso com
a Ciência, onde se prevê “a adopção progressiva a partir de 2007, por todo o Ensino Superior Público, de comunicações
de voz sobre IP”.
O Presidente do Colégio de Informática
salienta que “as instituições de ensino superior têm tido sempre um papel relevante
na formação de técnicos de nível superior
mas, também, na habituação a métodos
de trabalho avançados pelos nossos jovens”. Por isso, na sua opinião, “é de esperar que a ‘imersão’ dos estudantes de
ensino superior no Mundo VoIP venha a
ter efeitos altamente benéficos no modo
como as novas gerações utilizarão as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TIC), de que o VoIP é um dos componentes, para uma sociedade mais eficiente
e mais produtiva”.

Como funciona a VoIP

Vantagens da VoIP

A tecnologia VoIP promete inovar na área
das telecomunicações, com o tráfego de
voz via rede IP. O procedimento é simples: baseia-se em digitalizar a voz em
pacotes de dados para serem enviados
pela rede e serem convertidos, no destino, novamente em voz. A sua maior vantagem está na relação custo/benefício:
uma vez implantada a VoIP, será constatada de imediato uma redução de aproximadamente 70% com serviços de telefonia. Para se implantar uma solução VoIP
numa empresa é necessário fazer um projecto para identificar qual é a real necessidade da empresa, qual a solução a utilizar, verificar se a empresa possui IP fixo
ou IP dinâmico, qual o tamanho da banda
ADSL e o qual o seu tráfego pela rede de
dados.

Há um leque alargado de vantagens, enumeramos algumas:
A integração da voz com os sistemas de
comunicação usuais (e-mail e fax) é possível; por exemplo, pode receber-se uma
mensagem de voz deixada no correio vocal
através de um anexo num e-mail;
Os utilizadores nómadas podem passar
a ter o seu “telefone” em qualquer sítio
(pode ser um soft-phone no computador
portátil);
Poderemos começar a abandonar os números de telefone numéricos e passarmos
a ter números fáceis de memorizar (SIP:
pedro.veiga@megamail.pt);
Para as empresas/organizações, as comunicações de voz podem passar a ter um
valor marginal em cima do custo das redes
de dados, que se tornarão a parte mais
importante dos custos de comunicações.

Fonte: Wikipedia

Fonte: Eng.º Pedro Veiga

– Skype, msn, Googletalk, sejam determinantes
na rapidez de implantação do VoIP”, comenta.

efectuada on-line, nos dias 29 e 30 de Março, a

No seu entender, os sistemas legacy serão subs-

mil utilizadores da Internet em Portugal).

tituídos, tendencialmente, por sistemas integral-

O Eng.º Pedro Veiga afirma que em Portugal não

mente VoIP, os únicos que serão capazes de lidar

se conhecem ainda números sobre a penetração

com estas novas aplicações de forma eficaz.

da VoIP, mas que a nível internacional 50% dos
sistemas PBX adquiridos mais recentemente ou

Adopção da VoIP

já são VoIP, ou têm capacidades VoIP que facili-

Para além das vantagens existem algumas difi-

Segundo uma sondagem da Multidados, empresa

tam, com mais algum equipamento, a sua inte-

culdades. Por exemplo, se a estrutura de rede e

especializada na análise de dados, divulgada no

gração no “mundo” VoIP.

os equipamentos forem antigos, a mudança pode

início de Abril, cerca de 42% dos portugueses

No seu entender, ainda há muito a fazer no que

ficar cara, por causa da necessidade de adquirir

com acesso à Internet dizem utilizar a VoIP para

respeita a informação sobre o que é e como fun-

equipamentos novos como a cablagem, Hubs,

comunicar com os seus familiares e amigos. Des-

ciona a VoIP, “para não ser criado mais um fac-

Switches, Routers, Telefones IP e a mão-de-obra

tes, 22,5% recorriam ao Skype (serviço de VoIP)

tor que contribua para a info-exclusão de franjas

especializada. Outra dificuldade, já mencionada,

há menos de três meses (à data da sondagem,

largas da nossa sociedade”.

¢

prende-se com o elevado custo dos telefones IP.
De qualquer forma, muitas empresas de grande
dimensão acreditam que o investimento vale a
pena. E em relação ao consumidor final, a opinião generalizada é a de que o maior amadurecimento do mercado irá acabando com estas desvantagens.

Para além dos serviços de voz
O facto da tecnologia VoIP oferecer possibilidades que ultrapassam apenas o serviço de voz,
numa altura em que o tráfego de dados e outros
aumenta substancialmente, é um trunfo.
O Eng.º Pedro Veiga acentua que o potencial do
VoIP pensado só como serviço de voz é limitado.
“Espera-se que, com o avanço para novas tecnologias de comunicação que implementem, a mobilidade, a telepresença e a videoconferência, como
já existe nos sistemas mais populares na Internet
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Tecnologias

HP dá cartas no
mundo da animação
Nos últimos anos, os filmes de animação ganharam uma popularidade que não tinham desde a época
dourada da Disney. Mas desde então até hoje muita coisa mudou, e actualmente a tecnologia é uma
peça chave para a produção destas obras que agradam a miúdos e graúdos.
Texto Ana Pinto Martinho, em Cannes

Q

uando olhamos para um filme de animação
não temos ideia do que lhe está subjacente,
as horas de trabalho, a criatividade, as pessoas e… o poder de computação.
O filme “Over the Hedge” é o mais recente exemplo da colaboração entre a HP e a DreamWorks,
tecnologia unida à criatividade e ao know-how na
área dos filmes de animação.
No último filme da DreamWorks é contada a estória de um grupo de animais da floresta que ao
acordar da sua hibernação descobrem que algo
mudou e que as maravilhas da “junk food” estão
logo ali. A introdução a este mundo de “perdição”
é feita por um atrevido guaxinim, RJ, cuja voz é
interpretada pelo actor Bruce Willis.
A estória não é complexa, mas o trabalho subjacente ao filme é bastante complexo. Por exemplo, alguma vez tinha pensado como é difícil criar
animais com pêlo? Segundo Ed Leonnard, Chief
Technology Officer da DreamWorks, a criação de
pêlos é uma tarefa complicada, devido ao número total de pêlos individuais necessários para
criar um efeito realista, pois o olho humano é
capaz de distinguir subtilezas, e percebe perfei-
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tamente quando um detalhe não
está bem. “Com a complexidade
vem a necessidade do grande poder
de processamento. Ir dos primeiros esboços até ter pronto o personagem principal leva cerca de um
ano e meio”, salienta o responsável da DreamWorks.

O poder da tecnologia
Para criar os seus filmes, a DreamWorks utiliza um cluster Linux
com 5 mil CPU distribuídos pelos
dois estudos da empresa e pelos
laboratórios da HP situados em Palo
Alto, na Califórnia. E é esta tecnologia de ponta que, segundo Ed Leonard, permite
à DreamWorks lançar dois filmes de animação
por ano. Toda a infra-estrutura de computação é
fornecida pela HP e isso, no entender de Ed Leonard, ajuda a explorar novas oportunidades em
vários filmes de animação.
A parceria entre as duas empresas começou em
2001, quando trabalharam juntas na produção
de “Shrek”, que ganhou o Óscar de Melhor Filme
de Animação. Esta parceria, renovada
em 2004, tem

dado os seus frutos, nomeadamente
ao nível da criação de novas tecnologias, que representam inovações nesta área.
Outro exemplo de inovação resultante desta parceria é o Halo, um
sistema de conferência desenhado
em conjunto pela DreamWorks e
pela HP, que permite juntar os colaboradores espalhados por todo
o mundo através de vídeo-conferência.
Eric Cador, vice-presidente sénior e
general manager da HP para a área
de PSG (Personnal Systems Group)
na EMEA, salientou em conversa
com a “Ingenium” que “a inovação surge muito
através das parcerias, e a inovação que surge desta
forma é mais útil, pois vai ao encontro das necessidades reais dos nossos parceiros”.
Segundo Eric Cador, a I&D é crucial numa empresa, sendo muito importante ter bons engenheiros que imponham o caminho a seguir no que
¢
respeita a tecnologia.
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Domínios de Intervenção dos Membros
do Colégio de Engenharia Agronómica
Miguel de Castro Neto *

membro do Colégio de Engenharia
Agronómica é o profissional que possui
formação académica de nível superior que
lhe permite aplicar, através da metodologia
científica e técnica apropriada, tanto os conhecimentos de base da Engenharia (Matemática, Biologia, Física e Química), como
os das disciplinas profissionalizantes em actividades e projectos relativos ao planeamento, concepção e gestão da produção e/
ou transformação dos produtos vegetais e
animais, à conservação e gestão de recursos
naturais, bem como a construção, manutenção e reabilitação de obras e sistemas de
engenharia agronómica, dentro de formas
económica e socialmente viáveis, salvaguardando a segurança alimentar, a protecção
activa do ambiente, do património e da paisagem rural e o bem-estar animal.
O domínio de intervenção do membro do
Colégio de Engenharia Agronómica enquadra-se nas seguintes áreas de especialização:
Engenharia da Produção Agrícola
Engenharia da Produção Animal
Engenharia Agro-industrial/Alimentar
Engenharia Rural
Protecção das Plantas
Economia e Gestão
Recursos Naturais e Ambiente

O

A Engenharia Agronómica abrange globalmente a consultoria, projecto, direcção técnica, gestão, planeamento, avaliação, formação profissional, ensino, investigação e desenvolvimento experimental nas diversas
áreas da agricultura e da pecuária, da indústria de factores de produção e de transformação dos produtos agrícolas e pecuários e
do desenvolvimento rural, tendo presentes
48 INGENIUM | Maio/Junho 2006

as preocupações de segurança alimentar e
de sustentabilidade dos recursos.
Compreende as tecnologias de produção
das culturas, de gestão dos solos, dos fertilizantes, a rega e drenagem, a mecanização
das operações agrícolas, a protecção das culturas e prescrição de fitofármacos, as tecnologias de multiplicação e melhoramento
genético, as tecnologias de pós-colheita e
de transformação industrial e comercialização dos produtos agrícolas e pecuários, as
tecnologias de alimentação, melhoramento
genético, reprodução e produção animal, as
construções rurais, o ordenamento do espaço rural, a conservação dos recursos naturais, a instalação e manutenção de espaços verdes, as actividades de crédito e seguros agrícolas, a avaliação da propriedade
rústica, a elaboração de regulamentação e
legislação agrária, o controlo e a verificação
da aplicação desta legislação, a certificação
de modos de produção e de produtos agro-pecuários e a divulgação de conhecimentos
agronómicos aos agricultores.
Lida com conceitos, fenómenos, sistemas e

E-mail: mneto@agriciencia.com

produtos directa e indirectamente ligados
à biologia, química e pedologia nas suas aplicações à agricultura e pecuária, nomeadamente na produção de culturas e criação de
animais domésticos, melhoramento de plantas e animais, prescrição e utilização de fertilizantes, produtos fitofarmacêuticos e alimentos para animais, tecnologia de transformação de produtos de origem vegetal e
animal, produção e utilização de plantas para
outros fins, como sejam ornamentais e de
revestimento; lida com fenómenos de mecânica de fluidos em sistemas de rega e drenagem e no desenho de sistemas de ventilação; lida com fenómenos de mecânica e
sua aplicação à mecanização agrícola; lida
com processos de transferência de calor e
massa aplicados ao condicionamento ambiental em construções rurais; lida com conceitos directa e indirectamente ligados à geografia e sua aplicação ao ordenamento do
espaço rural; ocupa-se de estudos e serviços
ligados ao planeamento, desenvolvimento
rural e economia agrária; lida com sistemas
e meios de gestão de informação.
Nota: Este documento resulta de uma reflexão aprofundada sobre esta temática e foi
alvo de uma discussão que tentámos que fosse
tão alargada quanto possível no seio do Colégio de Engenharia Agronómica. Importa
agradecer os inúmeros contributos que muitos colegas tiveram a generosidade de nos
fazer chegar, bem como dar conta de que este
documento teve origem num trabalho iniciado em mandato anterior ao nosso e agradecer aos colegas que nos antecederam o esforço que realizaram.
Aproveitamos para manifestar a nossa disponibilidade para manter este documento aberto
a discussão, tornando-o vivo e dinâmico, capaz
de dar resposta às necessidades dos profissionais que actuam no campo da engenharia
agronómica.
* Presidente do Colégio de Engenharia Agronómica
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Grupo de Trabalho “Actos de Engenharia Agronómica”
Miguel de Castro Neto *

o seguimento do trabalho que temos
vindo a desenvolver no âmbito dos domínios de intervenção dos membros do Colégio de Engenharia Agronómica e dos actos
de engenharia e sua regulamentação, foi
criado o Grupo de Trabalho “Domínios de
Intervenção do Engenheiro Agrónomo”.
Este Grupo de Trabalho irá debruçar-se
sobre as principais áreas de intervenção do
membro do Colégio de Engenharia Agronómica, promovendo a sua caracterização,
definição dos actos de engenharia envolvidos e, caso se revele necessário, elaboração
de propostas de regulamentação para o seu
exercício. Para cada uma das áreas já identificadas contaremos com a colaboração de
um coordenador e mais dois elementos, visando cobrir, preferencialmente, as três
vertentes - academia, empresas e administração pública.

N

Apresentamos aqui as áreas que irão arrancar de imediato, bem como os coordenadores de cada uma delas:
Protecção de plantas – Pedro Amaro (Instituto Superior de Agronomia)
Projectos de rega e drenagem – Isaurindo
Oliveira (Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio)
Projectos de construções rurais – Vasco
Fitas da Cruz (Universidade de Évora)
Solos e fertilidade – Carlos Arruda Pacheco (Instituto Superior de Agronomia)
Zootecnia – António Ferreira (Associação
para o Apoio à Bovinicultura Leiteira do
Norte)
Mecanização Agrária – José Oliveira Peça
(Universidade de Évora)
Agro-indústria / Engenharia Alimentar –

Olga Laureano (Instituto Superior de
Agronomia)
Gestão/Economia – Carlos Pedro Trindade (Agro.ges)

À medida que os trabalhos forem avançando
e forem sendo produzidos resultados pelos
grupos de trabalho, irão sendo colocados
para discussão na secção criada para o efeito
no espaço do nosso Colégio no Portal do
Engenheiro (www.ordemengenheiros.pt).
* Presidente do Colégio de Engenharia Agronómica

Centro de Regadio Inaugura Laboratório de Testes de Equipamentos de Rega
o passado dia 26 de Abril, foi inaugurado,
pelo Centro Operativo e de Tecnologia
de Regadio (COTR), na Quinta da Saúde,
em Beja, o Laboratório de Testes de
Equipamentos de Rega – LATER.
Segundo o COTR, o principal objectivo deste
Laboratório consistirá em promover a ciência
e a aplicação da prática da rega eficiente em
Portugal, em geral, e no Alentejo, em particular, visando conseguir um uso eficiente
dos equipamentos de
rega pelos regantes.
Para prosseguir este
objectivo, o COTR
acredita que se torna
necessário que estes
mesmos equipamentos
de rega sejam testados
para avaliar a sua qua-

N

lidade e o seu desempenho. Nesse sentido,
o LATER propõe-se prestar aconselhamento
ao agricultor, garantir a qualidade mínima
dos equipamentos, testar equipamentos já
instalados, comprovar os dados técnicos
fornecidos pelos fabricantes, colaborar no
desenvolvimento tecnológico, apoiar a participação portuguesa, arbitrar e formar.
Mais informações disponíveis em:
www.cotr.pt.
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Miguel de Castro Neto

Seminário “The
Metamorphosis
of Professionals
in Agriculture - Post CAP
Reform”

O

Eng.º Alberto Krohn da
Silva, Presidente da Con-

Tel.: 21 364 96 25

Fax: 21 364 96 25

E-mail: mneto@agriciencia.com

federação Europeia de Engenheiros Agrónomos (CEDIA) e
Vogal do Colégio Nacional de
Engenharia Agronómica, esteve
presente no seminário “The Metamorphosis of Professionals in
Agriculture – Post CAP Reform”, que se realizou em 23
de Fevereiro, em Armagh (Irlanda do Norte), onde efectuou
uma apresentação sobre a CEDIA
e o exercício da profissão do Engenheiro Agrónomo no contexto
europeu.

Este evento foi organizado pelas
Associações Nacionais de Engenheiros Agrónomos da República
da Irlanda e da Irlanda do Norte
pertencentes à CEDIA, de que
a Ordem dos Engenheiros, através do Colégio de Engenharia
Agronómica, é membro.
A apresentação em formato electrónico pode ser visualizada no
espaço do Colégio de Engenharia Agronómica dedicado à CEDIA
no Portal do Engenheiro (www.
ordemengenheiros.pt).

Observatório Alerta para Desequilíbrio
na Formação dos Preços do Sector Hortofrutícola
Observatório dos Mercados
Agrícolas e Importações AgroAlimentares, órgão onde o Colégio de Engenharia Agronómica
tem assento, dando continuidade
ao Estudo de Comercialização
do Sector Hortofrutícola – Análise da Evolução de Cotações,
baseado na análise dos anos 2000,
2001, 2002 e 2003, lançou, no
passado dia 11 de Maio, o Estudo, e as respectivas conclusões,
referentes ao ano de 2004.
Neste trabalho observou-se, agora
para o ano de 2004 e para os
mesmos produtos (duas frutas
de grande consumo - pêra rocha
e maçã golden delicious, e de
duas hortaliças - cenoura e couve-flor), que a tendência detectada
no estudo anterior permanece,
isto é, não existe uma repartição equitativa entre os vários intervenientes no processo de produção-comercialização (desde o
produtor de matéria-prima até

O

ao consumidor final).
Segundo o estudo agora publicado, após uma pesquisa feita
em várias fileiras do mercado de
fruta e hortaliças, não existe uma
distribuição equilibrada no ren-

dimento gerado com a comercialização dos produtos. Em 2004,
nas frutas, e no caso da pêra
rocha, 63% do valor pago pelo
consumidor ficou na distribuição e os produtores ficaram ape-

nas com 37% do total. No caso
da maçã golden delicious, a proporção é de 71% para 29%. Em
2004, na cenoura, a proporção
é de 65% para 35% e na couve-flor de 64% para 36%.

Difusão de informação
no Colégio de Engenharia Agronómica

quer através da “Ingenium”, quer
no espaço do Colégio no Portal
do Engenheiro (www.ordemengenheiros.pt). Neste contexto,
convidamos os membros do Colégio de Engenharia Agronómica

a darem-nos a conhecer informação relativa a notícias, eventos, livros, sítios Web, etc., que
julguem pertinentes ser divulgados nos espaços do Colégio nestes dois suportes informativos.

T

emos vindo a desenvolver esforços no sentido de dinami-
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zar a circulação de informação
entre os membros do Colégio,
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Justina Catarino

Tel.: 21 092 40 00

Fax: 21 715 40 84

E-mail: justina.catarino@ineti.pt

“10th International
Conference on Wetland Systems
for Water Pollution Control”

II Congresso Ibérico de Ecologia vai decorrer em Lisboa, de 18 a 21 de Julho de
2006, na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa.
O evento é organizado conjuntamente pela Sociedade Portuguesa de Ecologia (SPECO) e
pela Associação Espanhola de
Ecologia Terrestre (AEET).

O

Informações complementares
disponíveis em: http://speco.fc.ul.pt/
congresso/index.htm

isboa vai receber, entre 23
e 29 de Setembro de 2006,
a X Conferência Internacional
dedicada à temática de “Wetland Systems for Water Pollution Control”.
Esta Conferência servirá de ponto
de encontro para cientistas, engenheiros, gestores e outros profissionais, fornecendo a oportunidade de rever e avaliar práticas
de pesquisa e de gestão para zonas
húmidas naturais e construídas,
com o objectivo de melhorar o

L

“Eficiência na Gestão de Resíduos”
Ciclo de Seminários Técnicos
Núcleo Regional do Norte
da Associação Nacional de
Engenharia do Ambiente (APEA),
em parceria com a LIPOR, iniciou, em Abril, um Ciclo de Seminários Técnicos sobre a Eficiência na Gestão de Resíduos
que se prolongará até ao final
do ano.
As próximas sessões, a decorrer

O
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no Auditório da Central de Valorização Orgânica da LIPOR,
Baguim do Monte, em Gondomar, estão programadas da seguinte forma:
6 de Julho de 2006 – Seminário “Prevenção na Produção
de Resíduos”
28 de Setembro de 2006 –
– Seminário “Resíduos de Equi-

processo e o controlo da poluição.
A conferência incluirá comunicações de oradores inscritos e
de peritos convidados, bem como
visitas técnicas a zonas húmidas
construídas e naturais.

Para mais informações, consultar:
www.wetconf10.adp.pt

pamentos Eléctricos e Electrónicos”
26 de Outubro de 2006 – Seminário “Certificação no Sector dos Resíduos”
7 de Dezembro de 2006 – Seminário “Aspectos Económicos da Gestão de Resíduos”
As inscrições são gratuitas, mas
obrigatórias.
Para mais informações, contactar:
Dr.ª Rita Rebelo - Tel.: 22 9770100
E-mail: rita.rebelo@lipor.pt

12.º Encontro
Nacional de
Saneamento Básico
Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental (APESB) vai promover o seu
12.º Encontro Nacional de Saneamento Básico, em Cascais, de
24 a 27 de Outubro de 2006.
Este evento tem como objectivos fomentar a discussão sobre
planeamento estratégico em águas
e resíduos em Portugal; discutir
a problemática das políticas e estratégias de saneamento ambiental nos países de língua oficial
portuguesa; debater aspectos associados a água, resíduos e saúde
pública; apresentar e discutir os
conhecimentos e desenvolvimentos científicos, inovações, opções
técnicas e meios disponíveis para
os sistemas de águas de abastecimento, águas residuais e resíduos sólidos; promover o intercâmbio entre os profissionais do
sector, nomeadamente a troca
de experiências no âmbito da
elaboração de estudos e projectos, da execução de obras e da
exploração e manutenção de infra-estruturas. A organização deste
encontro é da responsabilidade
da APESB, da Câmara Municipal de Cascais, da Águas de Cascais A.A., da SANEST e da Tratolixo S.A..

A
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minimização dos custos de
manutenção preventiva e de
reparação, a opção pelo reforço
ou substituição de uma estrutura
insegura, a monitorização das estruturas, a objectividade dos resultados das inspecções, as técnicas de reparação e os sistemas
de gestão, são algumas das muitas questões prementes que se
colocam à administração rodoviária e ferroviária.
Para discutir estes temas e reunir mais de quinhentos especialistas nesta temática, irá ser organizada, de 16 a 19 de Julho de
2006, no Porto, a “3.ª Conferência Internacional sobre Segurança
e Conservação de Pontes”, com
a coordenação do Professor Paulo
Cruz, da Universidade do Minho,
e do Professor Dan Frangopol,
da Universidade do Colorado,
nos Estados Unidos.
A primeira destas conferências
teve lugar em Julho de 2002,
na cidade de Barcelona, e a segunda em Quioto, no Japão, em
Outubro de 2004. Todos estes
eventos, tal como o presente,
foram organizados sobre a égide
da International Association for
Bridge Maintenance and Safety
(IABMAS), que lhes tem conseguido granjear uma qualidade
e reconhecimento invulgares.
Esta é uma oportunidade única
de acolher entre nós um congresso com tão grande prestígio
e dimensão, que nas próximas
edições irá, seguramente, per-

João Almeida Fernandes

Tel.: 21 844 33 16

Fax: 21 844 30 25

E-mail: almeida.fernandes@lnec.pt

A

3.ª Conferência Internacional sobre
Segurança e Conservação de Pontes
Centro de Congressos
da Alfândega, Porto
16 a 19 de Julho de 2006

o meio técnico troque experiências com largas centenas de
especialistas de mais de 40 nacionalidades e, através das mais
de 420 comunicações, organizadas em 75 sessões, fique a conhecer o que de melhor se tem
feito no amplo domínio da inspecção, diagnóstico, conservação, segurança e monitorização
de pontes.
A conferência será do interesse
de todos os profissionais envolvidos na ampla temática da segurança, conservação e gestão de
pontes, quer sejam projectistas,
construtores, consultores, investigadores, entre outras áreas de
actividade.
Durante a conferência será realizada uma exposição técnica que
permitirá o contacto com os novos
materiais, as novas tecnologias e
os recentes desenvolvimentos
neste domínio. Toda a organização do evento foi desenvolvida
no sentido de encurtar as barreiras que neste campo ainda existam entre a teoria e a prática.

Informações e inscrições disponíveis em www.iabmas06.com
Para mais informações, contactar:

correr todos os continentes.
A escolha da cidade do Porto
para a realização de um fórum
com estas características, sobre
um tema de uma grande oportunidade para a formação dos

engenheiros portugueses, representa o inequívoco reconhecimento do notável património
que o Porto e o nosso país possuem neste domínio.
Será uma oportunidade para que

Secretariado do IABMAS’06
DEC – Escola de Engenharia
Universidade do Minho
4800-058 Guimarães
Tel.: 253 510 498 − Fax: 253 510 217
E-mail: secretariat@iabmas06.com

Classificação e Homologação de Aço para Betão Armado
Associação Qualidade Siderúrgica Portuguesa (QSP) solicita
a divulgação, junto dos engenheiros civis, de informação sobre
a classificação e homologação de aços para betão armado pré-esforçado, de acordo com DL 349/83 de 30 de Julho.
Neste contexto, informação relativa a produtos de uso autorizado
em betão armado pré-esforçado pode ser recolhida no sítio do
LNEC (www.lnec.pt/qpe) ou da QSP (www.qsp.pt) na Internet.

A

Neste último, estão acessíveis, entre outras, as seguintes opções:
Classificações LNEC com a lista dos produtos classificados para
varão e rede electrosoldada;
Especificações LNEC, assim como lista dos produtos homologados de fio e cordão para aço de pré-esforço;
Legislação (em produtos/exigências regulamentares) com os DL
relativos a “classificação e homologação”.
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Vasco Lagarto

Tel.: 234 377 900

Fax: 234 377 901

E-mail: lagarto@av.it.pt

Energia para o nosso futuro
Comissão Europeia apresenta
estratégia para a energia
As bases da política europeia da energia foram estabelecidas
pela Comissão Europeia num importante novo Livro Verde, que
convida à apresentação de observações sobre cinco domínios
prioritários específicos, que contêm mais de 20 sugestões
concretas para novas acções.

“Os desafios energéticos do séc.
XXI exigem uma resposta comum
da União Europeia (UE). A UE
constitui um elemento essencial
para proporcionar uma energia
sustentável, competitiva e segura aos cidadãos europeus. Com
uma abordagem comum e uma
posição consensual a Europa poderá liderar a procura de soluções energéticas”, salientou o
Presidente da Comissão, José
Durão Barroso. “A realização do
mercado interno, a luta contra
as alterações climáticas e a segurança do abastecimento constituem desafios energéticos comuns que implicam soluções
comuns. Chegou a altura de adoptar uma nova política energética europeia”, afirmou o Comissário responsável pela Energia,
Andris Piebalgs.
Baseando-se nestes princípios, o
Livro Verde expõe o modo como
a Política Europeia da Energia
poderá alcançar os três principais objectivos da política energética: desenvolvimento sustentável, competitividade e segurança do aprovisionamento.
O desenvolvimento de uma política europeia da energia constituirá um desafio a longo prazo.
Como fundamento para este processo, a Comissão propõe, consequentemente, que seja apresentada regularmente ao Conselho e ao Parlamento uma análise
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estratégica da energia da UE, cobrindo todas as questões relacionadas com a energia. Constituirá
um balanço regular e um plano
de acção para o Conselho Europeu e para o Parlamento, acompanhando os progressos e identificando novos desafios e respostas sobre todos os aspectos
da política energética.

Foram identificados seis domínios prioritários:
Por forma a realizar o mercado
interno da energia, o Livro Verde
analisa novas medidas: um código de rede europeu da energia, um plano europeu de interconexões prioritárias, um regulador europeu da energia e novas
iniciativas destinadas a garantir
o estabelecimento de condições
equitativas, principalmente no
que se refere à separação das redes e das actividades concorrenciais. No final do próximo ano
serão apresentadas propostas
concretas.
O segundo domínio prioritário
diz respeito à segurança do aprovisionamento no mercado interno da energia, garantindo a
solidariedade entre Estados-membros.
Entre as medidas possíveis propostas conta-se a criação de um
Observatório Europeu do Aprovisionamento Energético e a revisão da legislação comunitária

em vigor em matéria de reservas de petróleo e gás, por forma
a garantir que dêem resposta a
uma eventual ruptura de aprovisionamento.
Um cabaz energético mais sustentável, eficiente e diversificado
é identificado como o terceiro
domínio prioritário. A escolha,
por cada Estado-membro, do respectivo cabaz de energia é e continuará a ser uma questão de subsidiariedade; contudo, as escolhas
feitas por um Estado-membro
exercem inevitavelmente impacto
na segurança energética dos seus
vizinhos e da Comunidade em
geral. Tal poderia ser realizado
através da análise estratégica da
energia da UE, abrangendo todos
os aspectos da política energética
e analisando todas as vantagens
e inconvenientes das diferentes
fontes de energia, desde as renováveis até ao carvão e ao nuclear.
Por seu turno, esta acção levaria
a que fossem estabelecidos objectivos a nível comunitário sobre
um cabaz energético global para
a UE que garantisse a segurança
do aprovisionamento mas que

respeitasse a liberdade dos Estados-membros de fazer as suas
próprias escolhas em matéria de
energia.
No seu quarto domínio de acção,
a Comissão sugere uma série de
medidas para dar resposta ao
aquecimento global. Apresenta,
nomeadamente, o possível conteúdo de um Plano de Acção
para a eficiência energética a ser
adoptado pela Comissão durante
o corrente ano. Este Plano de
Acção identificará as medidas
necessárias para que a UE economize 20% da energia que de
outra forma consumiria até 2020.
Além disso, propõe que a UE
prepare um novo roteiro das
energias renováveis na UE, com
objectivos possíveis até 2020 e
para além desta data, de modo
a proporcionar um contexto estável em matéria de investimento, gerador de uma maior
competitividade da energia renovável na Europa.
As tecnologias de eficiência energética e baixa produção de carbono constituem um mercado
internacional em rápido cresci-
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Anexo
Contexto do desenvolvimento
da política energética da União
Europeia

Principais desafios energéticos
para a UE:

mento que valerá milhares de
milhões de euros nos próximos
anos. Um plano estratégico europeu para as tecnologias energéticas, proposto como quinto
domínio do Livro Verde, garantirá que as indústrias europeias
se encontrem na vanguarda mundial destas novas gerações de
tecnologias e processos.
Por último, o Livro Verde realça
a necessidade de uma política
energética externa comum. A fim
de reagir aos desafios de uma
procura em crescimento, de preços de energia elevados e voláteis, de um aumento da dependência das importações e das alterações climáticas, a Europa
precisa de “falar a uma só voz”
na cena internacional. Para o
efeito, a Comissão propõe que
a sua análise estratégica da energia da UE: identifique prioridades a nível da infra-estrutura para
a segurança de aprovisionamento
da UE (incluindo gasodutos, oleodutos e terminais de gás natural
liquefeito (GNL)) e chegue a
acordo sobre acções concretas
para garantir a realização de tais

projectos; estabeleça um roteiro
para o desenvolvimento de uma
comunidade pan-europeia da
energia com um espaço regulamentar comum; identifique uma
nova abordagem no que se refere aos parceiros da Europa, incluindo a Rússia, o maior fornecedor de energia para a UE, que
reflicta a nossa interdependência e, finalmente, proponha um
novo mecanismo comunitário
para permitir uma reacção rápida e coordenada a situações de
emergência em matéria de aprovisionamento externo. Trata-se
apenas de uma selecção das sugestões apresentadas no Livro
Verde.
Com base nas respostas e observações no âmbito da consulta
pública muito vasta que irá ser
realizada, bem como das conclusões do Conselho Europeu e
do Parlamento, a Comissão proporá uma série de medidas concretas.
(Fonte: Green Paper - http://europa.
eu.int/comm/energy/green-paperenergy/index_en.htm)

Existe uma necessidade urgente de investimento. Só na Europa, para dar resposta à procura
energética prevista e substituir
uma infra-estrutura envelhecida,
serão necessários investimentos
de cerca de um bilião de euros
nos próximos 20 anos.
A nossa dependência das importações está a aumentar. Se
não tornarmos mais competitiva
a produção interna de energia,
nos próximos 20 a 30 anos 70%
– contra os actuais 50% – das
necessidades energéticas da UE
serão cobertas por produtos importados, alguns deles provenientes de regiões ameaçadas
pela insegurança.
As reservas estão concentradas num pequeno número de
países. Actualmente, cerca de
metade do consumo de gás da
UE provém de apenas três países (Rússia, Noruega e Argélia).
Se persistirem as tendências actuais, as importações de gás poderão atingir os 80% nos próximos 25 anos.
Está a aumentar a procura global de energia. Prevê-se que a
procura energética mundial – e
as emissões de CO2 – aumentem cerca de 60% até 2030. O
consumo global de petróleo aumentou 20% desde 1994 e prevê-se que a procura global de petróleo cresça 1,6% ao ano.
Os preços do petróleo e do
gás estão a aumentar. Quase duplicaram na UE nos dois últimos anos, e os preços da electricidade têm acompanhado esta
tendência. Com o aumento da

procura global de combustíveis
fósseis, cadeias de abastecimento alongadas e uma maior dependência das importações, os
preços elevados do petróleo e
do gás vieram provavelmente
para ficar. Esta situação é difícil
para os consumidores a curto
prazo, mas poderá, contudo, vir
a desencadear um aumento da
eficiência energética e da inovação.
O nosso clima está a aquecer.
De acordo com o Painel Intergovernamental sobre Alterações
Climáticas (IPCC), as emissões
de gases com efeito de estufa já
fizeram aumentar de 0,6°C a
temperatura do globo. Se nada
se fizer, haverá um aumento de
1,4 a 5,8°C até ao final do século. Todas as regiões do mundo
– incluindo a UE – terão de enfrentar graves consequências
para as suas economias e ecossistemas.
A Europa ainda não desenvolveu mercados energéticos plenamente competitivos. Só quando
esses mercados existirem é que
os cidadãos e empresas da UE
tirarão todos os benefícios da
segurança do aprovisionamento
e de preços mais baixos. Para
atingir este objectivo, devem ser
desenvolvidas interconexões, estabelecidos e plenamente aplicados na prática quadros legislativos e regulamentares eficazes, e devem ser rigorosamente
aplicadas as regras de concorrência comunitárias. Além disso,
a consolidação do sector da energia deve ser orientada para o
mercado se a Europa quiser responder com êxito aos muitos
desafios que se lhe colocam e
investir correctamente para o
futuro.
Fonte: Comissão Europeia, Bruxelas, 8 de Março de 2006
Maio/Junho 2006 | INGENIUM 55

Colégios
ENGENHARIA

GEOGRÁFICA
s dados geo-espaciais são um dos componentes fundamentais dos sistemas
de informação geográfica. Estes, conjugados com os recursos humanos especializados, representam a grande fatia de custos
nos grandes projectos. No caso das ciências do mar, as observações dos diversos
fenómenos são particularmente difíceis de
fazer face ao meio em causa, havendo, muitas das vezes, apenas recurso a observações
indirectas ou traçadores efémeros no tempo
e no espaço. Neste ambiente, os navios de
investigação científica são as plataformas
ideais para aquisição de dados in situ.
A Marinha Portuguesa tem ao seu serviço
dois navios de investigação para as zonas

O

Manuel Pinto de Abreu

Tel.: 21 751 55 00

Fax: 21 757 70 06

E-mail: mpabreu@sapo.pt

Plataformas de Aquisição de Dados Marinhos

Figura 1 – N.R.P. “D. Carlos I”, operacional ao serviço da Marinha
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Pedro Bernardo

Tel.: 21 841 74 48

Fax: 21 841 90 35

E-mail: pedro.bernardo@ist.utl.pt

Cartografia Geológica Aplicada a Áreas Urbanas
O Caso da Área Metropolitana de Lisboa

o período de 3 a 6 de Maio, decorreu,
no Fórum Cultural de Alcochete, a
Conferência Regional subordinada ao tema
“Cartografia Geológica Aplicada a Áreas
Urbanas – o Caso da Área Metropolitana
de Lisboa”, organizada pela Fundação da
Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, com apoio
do Colégio de Engenharia Geológica e de
Minas da Ordem dos Engenheiros.
A conferência teve por objectivo principal
divulgar os resultados produzidos no âmbito do projecto “Nova Cartografia Geológica para a Área Metropolitana de Lisboa”, desenvolvido entre a Junta Metropolitana de Lisboa, o ex-Instituto Geológico e Mineiro (actual INETI) e a Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, através
do Centro de Investigação em Geociências
Aplicadas (CIGA).

N
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O projecto visou o fornecimento
de 49 cartas geológicas na escala
1/25.000, abrangendo todo o
território da Área Metropolitana
de Lisboa, e as correspondentes
13 cartas geológicas à escala 1/50.000 e 2
cartas geológicas à escala 1/100.000 (ver
Figura). A saída gráfica final está disponível em formato digital para aplicações de
SIG para todos os municípios que compõem a Área Metropolitana de Lisboa. Para
além da apresentação destes resultados, a Conferência abordou, em sessões temáticas com especialistas
convidados, as experiências
mais recentes da cartografia
geológica, promovendo, assim,
um fórum de discussão para
técnicos e decisores nos vários domínios do planeamento urbano.

Distribuição das cartas produzidas no âmbito
do projecto “Nova Cartografia Geológica para
a Área Metropolitana de Lisboa”

A Sessão de abertura contou com a presença de Carlos Humberto de Carvalho,
Presidente da Junta Metropolitana de Lisboa, do Prof. Fernando Santana, Director
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, do Dr. Paulo
Machado, Vereador da Câmara Municipal
de Alcochete, do Prof. Miguel Magalhães
Ramalho, em representação do INETI, e
do Prof. Carlos Nunes da Costa, da comissão organizadora da conferência.
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Figura 2 – Hi’ialakai, ao serviço da NOAA

costeiras e dois para as zonas oceânicas.
Estes dois últimos, o N.R.P. “D. Carlos I”
(figura 1) e NRP “Gago Coutinho”, foram
adquiridos aos EUA e faziam parte de uma
classe de 18 navios gémeos - classe “T-AGOS” (“Tactical Auxiliary General Oceanographic Ship”) - cuja principal missão
estava relacionada com actividades de es-

cuta e detecção de submarinos, no tempo
da Guerra Fria. Hoje, já nenhum destes
navios realiza missões no âmbito da sua
concepção inicial.
Portugal converteu e já opera o NRP “D.
Carlos I” em navio hidrográfico, estando actualmente empenhado nos trabalhos do estudo para a proposta de extensão da plataforma continental portuguesa. Está também
a decorrer a conversão do segundo navio,
cuja data de previsão das primeiras missões
aponta para o ano de 2007. Apesar da designação tradicional de navios hidrográficos,
estas plataformas têm capacidade de, para
além da hidrografia, realizar trabalhos no
âmbito da oceanografia física, química, bio-

Figura 3 – T-AGM 24 Invencible convertido em Missile Range
Instrumentation Ship. Um dos poucos navios desta classe
ainda a realizar missões de âmbito estritamente militar

logia marinha e geologia marinha. A grande
curiosidade relativa à classe de navios T-AGOS é o facto de, dos 18 construídos,
11 terem sido ou estarem em fase de conversão para navios de investigação marinha
(figura 2) e apenas 2 continuarem afectos a
missões de carácter militar (figura 3).

Novos Investimentos na Área
dos Recursos Mineiros

Na 1.ª Sessão, dedicada à “Cartografia Geológica e Planeamento Regional e Urbano
na Área Metropolitana de Lisboa”, foram
apresentados trabalhos onde foi realçado
o papel da cartografia geológica no ordenamento do território e urbanismo, com
exemplos do Parque Natural de Sintra –
Cascais, e dos concelhos de Oeiras, Sintra
e Lisboa.
A 2.ª Sessão de trabalho debruçou-se sobre
os novos desenvolvimentos da cartografia
geológica com ênfase dada aos aspectos relacionados com a normalização e aos novos
produtos cartográficos digitais.
Na 3.ª Sessão, foram referidos vários trabalhos sobre a história, ensino, produção e
divulgação da cartografia geológica, com
exemplos nacionais e com experiências internacionais apresentadas pelo Prof. António Casas, da Universidade de Saragoça, e
pelo Dr. Emílio Clavijo, do INETI.
A 4.ª Sessão de trabalho, dedicada à cartografia geológica temática, apresentou um
conjunto de aplicações em domínios da

engenharia geoambiental, através de exemplos relacionados com cartografia de riscos
naturais (movimentos de terrenos e abatimentos de terrenos em regiões cársicas) e
de riscos tecnológicos (contaminação de
solos e de águas subterrâneas e selecção de
locais para instalação de infra-estruturas
industriais), de planeamento sectorial na
indústria extractiva e de planeamento urbano. Para terminar, em Sessão Especial,
o Prof. Oswaldo Filho, da Universidade de
São Paulo, Brasil, proferiu uma palestra
sobre a cartografia de risco em áreas urbanas brasileiras com base em experiências
no estado de São Paulo.
No primeiro dia, para além da recepção
oficial aos participantes realizada na Câmara Municipal de Alcochete, foi ainda
desenvolvida, pelo Prof. Henrique Garcia
Pereira (IST/UTL), a conferência “Lisboa
– Geopoética do passado e do presente”,
um ensaio onde se pretende relacionar a
geologia com a história passada e futura de
Lisboa, vista a partir do presente.

Relançamento
das Actividades
do Complexo Mineiro
de Aljustrel
través da Resolução do Conselho de
Ministros de 11 de Maio de 2006, foi
aprovada a minuta do Contrato de Investimento e respectivos anexos, em que são
partes o Estado Português; a AGC, Minas
de Portugal, SGPS, Unipessoal, Lda.; e a
Eurozinc Mining Corporation.
Este projecto de investimento visa o relançamento das actividades de extracção e
beneficiação do minério do complexo mineiro de Aljustrel e a exportação dos respectivos concentrados, principalmente zinco
e chumbo, em condições de competitividade económica internacionalmente sustentáveis.
O projecto tem um investimento superior
a 76 milhões de euros e prevê a criação de
100 postos de trabalho, para além da manutenção de um número relevante de empregos indirectos na região de implantação.

A
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Novos Projectos Mineiros
o passado dia 12 de Maio,
no Salão Nobre do Ministério da Economia e da Inovação, decorreu uma sessão de assinatura de 24 contratos relativos a novos projectos de prospecção e pesquisa e de exploração de recursos geológicos.
A abertura da sessão foi feita
pelo Secretário de Estado Adjunto da Indústria, Prof. António Castro Guerra, e o encerramento pelo Ministro da Economia e da Inovação, Prof. Manuel
Pinho. Usaram da palavra, nesta
sessão, o Sr. Lewis Black, CEO
da Beralt Tin & Wolfram (Minas
da Panasqueira); o Sr. Michael
Haynes, CEO da Iberian Re-

N

sources; o Sr. Alan Matthews,
CEO da Kernow Mining; e o Sr.
Robert Carmichael, representante da Eurozinc (Somincor e
Pirites Alentejanas).
Todos estes palestrantes fizeram
a apresentação dos projectos em
que as suas empresas estavam
envolvidas e que iriam ser alvo
da assinatura de contratos, assim,
destacamos:
Beralt Tin & Wolfram: prospecção e pesquisa de minérios
de estanho e tungsténio, tendo
sido realçada a probabilidade da
reabertura da Mina da Argemela
(Zona do Fundão);
Iberian Resources: empresa
australiana que desenvolve tra-

Fax: 21 841 90 35

E-mail: pedro.bernardo@ist.utl.pt

balhos de prospecção de ouro
na zona de Montemor-o-Novo
onde prevê fazer um investimento de 20 milhões de euros
e a criação de 130 postos de trabalho; estima-se um potencial
mineiro da ordem das 56 toneladas de ouro;
Kernow Mining: empresa canadiana que desenvolve os seus
trabalhos de prospecção de ouro
em duas zonas da região norte –
Gralheira, nas proximidades da
antiga mina de ouro de Jales, e
em Limarinho, no concelho de
Boticas. Dos trabalhos já realizados, estão identificados potenciais
mineiros da ordem das 14 e 7 toneladas de ouro, respectivamente
na Gralheira e no Limarinho. Para
o caso da zona de Jales, estima-

se um investimento da ordem
dos 15 milhões de euros;
Eurozinc: para além do relançamento de Aljustrel, prevêem
continuar os trabalhos de pesquisa e prospecção ao longo da
faixa piritosa ibérica.
Para além destes casos na área
dos minérios metálicos, foram
também assinados alguns contratos na área dos não metálicos,
prospecção e pesquisa de quartzo,
feldspato e argilas, contratos,
esses, feitos com as empresas
do Grupo Adelino Duarte da
Mota (Felmica e Mota Mineral)
e a Saibrais.
Finalmente, e no que concerne
às águas minerais naturais, foram
também firmados contratos de
prospecção e pesquisa.
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Transposição da Directiva sobre o Comportamento
Térmico dos Edifícios a nível Europeu
Comissão Europeia, muito
empenhada numa transposição eficaz da Directiva 2002/91/
CE, de 16 de Dezembro de
2002, lançou recentemente uma
Plataforma de divulgação, “The
Buildings Platform”, expressamente dedicada a informar sobre
todos os desenvolvimentos desta
temática a nível europeu.
Esta Directiva, cuja transposição
deveria ter sido feita por todos
os Estados membros até 4 de Janeiro de 2006, mas que está muito
atrasada em todos os países, foi
recentemente transposta em Portugal com a publicação dos Decretos-Lei 78/2006 (Sistema de
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Certificação Energética e da Qualidade do Ar nos Edifícios), 79/2006
(RSECE – Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização dos Edifícios) e 80/2006
(RCCTE – Regulamento das Características de Comportamento
Térmico dos Edifícios), em 4 de
Abril de 2006.
A Plataforma dos Edifícios (www.
buildingsplatform.org), disponível desde o final de Abril de
2006, tem os seguintes objectivos principais:
Sistematizar a informação disponível sobre a Directiva 91/2002/
CE e disponibilizá-la a todos os
interessados;

Fax: 22 508 21 53

E-mail: ebm@fe.up.pt

Criar uma “Helpdesk” onde
poderão ser respondidas questões colocadas directamente pelos
leitores, de carácter europeu ou
nacional de cada um dos 25 Estados Membros, para além de
disponibilizar um conjunto Perguntas Frequentes com respostas previamente preparadas sobre
temas gerais da Directiva e da
sua interpretação oficial;
Criar e disponibilizar Bases de
Dados sobre Ferramentas de Simulação, Normas e Publicações;
Preparar e distribuir Folhetos
de Informação Técnica, actualizados numa base semestral,
sobre modelos regulamentares,
certificação energética, inspecções a caldeiras e equipamentos
de ar-condicionado, acções de
formação para peritos acreditados para realizar certificação e
inspecções, etc. Os primeiros
folhetos, já disponíveis, focam
os seguintes temas:

1 - Projectos Europeus para apoio
à implementação da Directiva
dos Edifícios;
2 - As novas normas CEN para
apoio à implementação da Directiva dos Edifícios – 1.ª página
na ilustração anexa;
Preparar e distribuir Resumos
do Estado de Implementação
em cada Estado Membro, actualizados numa base aproximadamente semestral, a partir de Junho de 2006;
Preparar e distribuir uma “Newsletter” mensal – os interessados
deverão visitar o endereço Internet acima indicado e fazer o
respectivo pedido (gratuito) “on-line” – o primeiro número já
está disponível desde o início de
Maio de 2006.
Convidam-se os interessados a visitar a “Plataforma” e a inscreverem-se para receberem regularmente, sem quaisquer custos, toda
a informação disponibilizada.
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Conferência Internacional
sobre o Comportamento de Materiais e Estruturas
Porto, FEUP, 19 a 22 de Julho de 2006
cidade do Porto recebe, entre 19 e 22
de Julho de 2006, a 8.ª de uma série
de Conferências internacionais, iniciadas
em 1996, que aborda a temática do desgaste do materiais e do seu comportamento
à fractura, desde o nível microscópico (nanomecânica) ao macroscópico, reunindo
engenheiros, académicos, investigadores e
cientistas.
As temáticas tratadas são multidisciplinares, com aplicação em áreas que incluem
os computadores, a biomecânica, a indústria farmacêutica, para além da física, da
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Sociedade Portuguesa de Energia
Solar promove o CIES 2006 - XIII
Congresso Ibérico e VII IberoAmericano
de Energia Solar, na FIL - Parque das Nações, em Lisboa, entre os dias 9 e 10 de
Novembro de 2006.
O CIES é o mais antigo e abrangente evento
científico de I&D em Energias Renováveis
e Eficiência Energética para a comunidade
científica que publica em línguas ibéricas.
Organizado desde 1982 em cada dois anos
pelas secções Portuguesa e Espanhola da
International Solar Energy Society, SPES

A

química, da ciência dos materiais e da mecânica propriamente dita, entre outras.
De entre os principais temas da conferência, para a qual foram submetidas várias
dezenas de comunicações, estão incluídos
os seguintes:

Fractura inter e intra-laminar de materiais compósitos
Aplicações da mesomecânica nos problemas de Engenharia
Avanços na modelização dos fenómenos
de fractura
Estudos numéricos e analíticos
Simulação experimental
Para mais informações, os interessados podem
contactar a organização do evento:
Professor Paulo M. S. Tavares de Castro
Departamento de Engenharia Mecânica e

Escalas dimensional e temporal do desgaste de materiais
Caracterização de materiais não-homogéneos
Mecânica da fractura em peças muito
pequenas

Gestão Industrial
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Rua Dr. Roberto Frias
4200–465 Porto, Portugal
Tel.: 22 508 1716 – Fax: 22 508 1445
E-mail: ptcastro@fe.up.pt

CIES 2006 - XIII Congresso Ibérico
e VII IberoAmericano de Energia Solar
FIL - Parque das Nações, Lisboa, 9 e 10 de Novembro de 2006
e AEDES, alternadamente
em cada um dos países ibéricos, o Congresso Ibérico
tem este ano este ano lugar em Portugal,
numa edição valorizada por ser levado a
efeito em paralelo com outro relevante
evento, a Exposição AMBIURBE.
As Comunicações submetidas encontramse enquadradas nas seguintes áreas temáticas:
Eficiência Energética e Integração de
Energias Renováveis em Edifícios
Tecnologias de Colectores Solares
Sistemas Solares e Suas Aplicações
Energia Eólica, Oceânica, da Biomassa e
Outras Energias Renováveis
Armazenamento de Energia, Vectores e
Processos Químicos
Meteorologia da Energia
Sistemas Energéticos
Sustentabilidade e Outras Envolventes

Eficiência Energética, tema
do maior interesse também
para a Engenharia. Além de
ser um importante evento científico, a SPES
pretende proporcionar oportunidades para
debater e apreciar outros temas que integram o mundo das energias renováveis e da
eficiência energética, nomeadamente as numerosas aplicações práticas, a regulação e
desenvolvimento dos mercados, a educação
e demonstração, as novas políticas, medidas e metas, e a nova regulamentação para
a eficiência energética nos edifícios.
Mais pormenores poderão ser consultados
no sítio do Congresso na Internet, em www.
cies2006.org, onde irão sendo colocados à
medida que estejam disponíveis.
SPES - Sociedade Portuguesa de Energia Solar
Edifício M1, Campus do INETI,
Estrada do Paço do Lumiar, 1649-038 Lisboa
Tel.: 21 716 69 03 − 91 732 05 82 − 93 478 78 20

O Congresso terá lugar num contexto de
crescente importância e competitividade
das tecnologias de Energias Renováveis e
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Fax: 21 715 72 69
E-mail: mail@cies2006.org − ken.nunes@spes.pt
Website: www.cies2006.org
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METALÚRGICA E DE MATERIAIS
om o fim de criar uma nova dinâmica
ao problema dos Resíduos, uma empresa portuguesa (Biolitsa) posicionou-se
no mercado, com capacidade para criar soluções integrais de gestão de Resíduos,
competitivas e ambientalmente correctas,
utilizando para o efeito as recentes tecnologias disponíveis e aplicáveis, a fim de atingir uma valorização dos resíduos, quer pela
sua reintrodução no ciclo produtivo, quer
por produção de energia. No primeiro caso,
pela reciclagem, no segundo, por valorização energética.
Esta empresa, com o apoio de empresas holandesas, especialistas em reciclagem, elaborou um Projecto de Triagem/Reciclagem,
que tem como complemento o fabrico de
um Novo Combustível, alternativo ao carvão ou a outro combustível sólido.
Neste cenário, é importante que se recorra
a tecnologias avançadas, para a geração de
energia, que vão ao encontro das exigências de natureza ambiental, mantendo elevados os níveis de eficiência e baixos os
custos. Os sistemas do futuro deverão poder
absorver diferentes tipos de matéria combustível, usando diferentes tecnologias que
persigam requisitos ambientais exigidos
pela sociedade moderna.
O INETI, assumindo o desafio colocado
pela empresa, colaborou no projecto de
caracterização do produto como combustível, investigando as suas características
de combustão, focando nomeadamente no
recurso à técnica de fluidificação, em que
o INETI tem incidido e tem tecnologia patenteada.
Os produtos a trabalhar são os entulhos, resíduos da construção civil, resíduos industriais banais não perigosos, domésticos e outros, tais como a madeira (maciça, contraplacados, aglomerados), papel, cartão, plásticos, têxteis, resíduos florestais e outros.
Os produtos triados irão ser destinados às
respectivas indústrias, tais como fabrico de
aglomerados, papel, têxteis, plásticos e indústria metalúrgica. Estes estarão na ordem
dos 65/70%, pois a sua qualidade e valor
são determinantes na sua aplicação.
No que se refere aos outros 30/35%, por
se tratar de materiais de menor qualidade
e valor, ou porque a sua reciclagem não
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Maria Manuela Oliveira

Tel.: 21 092 46 53

Fax: 21 716 65 68

E-mail: manuela.oliveira@ineti.pt

Produção de Energia a partir de Resíduos
justifique (pelo que seriam destinados a
aterro), a empresa irá produzir uma mistura, composta dos mesmos materiais (madeiras, papel, cartão, plásticos, têxteis, resíduos, florestais) etc., criando um novo
Combustível sólido que será uma Energia
Alternativa, indo ao encontro do desejado
pelas Directivas Comunitárias.
O destino deste combustível será a aplicação em todas as indústrias que utilizem
como combustível o carvão, ou outro combustível sólido.
Foi estudado o comportamento individual
dos componentes deste novo combustível,
no sentido de avaliar o seu comportamento
ambiental, e dada ênfase na avaliação das
emissões gasosas e na avaliação da ecotoxidade das suas cinzas, após a queima.
As análises permitiram concluir que, relativamente às emissões gasosas, este novo
combustível cumpre os limites de emissão
de poluentes previstos na legislação aplicável em vigor e que, relativamente às cinzas colantes e de fundo, a sua ecotoxidade
não é superior à dos habituais combustíveis sólidos como o carvão.
Os estudos de caracterização físico-química
dos componentes deste novo combustível,
bem como a sua combustão num reactor
de leito fluidizado (quer individualmente,
quer a mistura desses mesmos componentes), permitem-nos concluir que este é um
substituto do carvão, quer no que concerne
ao seu poder calorífero, quer ao facto de
não produzir emissões de poluentes, em
teor mais elevado que os outros combustíveis sólidos actualmente utilizados. O tratamento destes produtos passará por várias
fases, em que a parte tecnológica e confrontações de qualidade é essencial.
As empresas destinatárias do combustível
irão ter uma mais-valia económica, pois o
custo do nosso combustível, comparando
com o carvão (importado quase na sua totalidade), ou outro combustível agora utilizado, é mais baixo, por isso mais rentável.
Pensamos também que esta nova valorização dos resíduos atrás referidos se traduz
em gerir com futuro esta actividade, com

a criação de novas energias alternativas,
bem como na resolução do problema do
espaço em aterros.
A degradação do ambiente não é um fenómeno recente. Foram, no entanto, a revolução industrial e, posteriormente, a revolução tecnológica que mais contribuíram
para o agravamento dos problemas ecológicos, não só a nível local mas, com o decorrer do tempo, a nível global. O aparecimento
de poluição de âmbito mundial, que tem
como consequência o aquecimento global
e a deterioração da camada de ozono, transformou a relação entre a economia e o ambiente de relação meramente técnico-económica em relação política e social global.
A mudança de atitude face ao ambiente é
inevitável. Os consumidores dos países industrializados iniciaram já um movimento,
com reflexo nos padrões de consumo, que
indica novos comportamentos e exigências
de maior compatibilidade dos produtos
com a protecção da natureza. Os governos,
questionados pela opinião pública, vêm
adoptando políticas de ambiente, cada vez
mais ambiciosas, com consequências não
só ao nível da regulamentação, mas também ao nível da utilização de instrumentos económicos, pelo que se torna cada vez
mais necessário reutilizar, reciclar, valorizar e reduzir a produção de resíduos.
No entanto, em situação de acumulação de
resíduos, porque não olhar para a Energia
numa outra perspectiva, face aos avanços
tecnológicos que posicionam este sector
também numa outra vertente, de enorme
relevância para a sociedade actual de crescente consciencialização em matéria de ambiente, que é o usar a Energia para a resolução de problemas ambientais? Tão importante quanto a produção de energia é o
escoamento de substâncias, mais ou menos
nocivas, que se acumulam, por via da queima,
produzindo e controlando combustíveis alternativos, colocando também alternativas
como a gaseificação e a pirólise, o que torna
o sector da Energia promissor nesta perspectiva de diminuição do impacte ambiental em matéria de resíduos.
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Resposta à poluição
marítima requer
soluções globais
ma empresa finlandesa ganhou recentemente um concurso internacional financiado pela Agência Marítima de Segurança Europeia, para o estabelecimento, no
Mar Báltico, de um sistema de resposta rápida a acidentes com derrames de hidrocarbonetos. Trata-se de um contrato plurianual
– três anos –, no valor de 4 milhões de euros.
O conceito da solução vencedora prevê a
existência de dois centros operacionais de
resposta a derrames, um na Finlândia e outro
na Dinamarca, e baseia-se na existência de
cinco navios de transporte de combustível
que operam na zona.
Cada navio está preparado para uma instalação rápida de equipamento especializado
para resposta a situações de poluição marítima, armazenado nos dois centros operacionais; o requisito fixa que o navio seleccionado, para acorrer ao acidente, deve estar
no local, pronto para actuar, em 24 horas.

U
Governo cria grupo de trabalho
para a energia das ondas do mar
or despacho de finais do mês de Março,
o Governo criou um grupo de trabalho para a “energia das ondas do mar”, cuja
missão é propor, nas áreas de soberania ou
de jurisdição nacional, a criação de uma
zona piloto destinada à instalação de dispositivos de aproveitamento de energia das
ondas marítimas e propor um quadro regulador das concessões, no sentido de fomentar a instalação e desenvolvimento
deste tipo de tecnologias.
O diploma estabelece determinados objectivos, descritos com algum detalhe, o que
significa que já existe trabalho de base.
O grupo tem um mandato para cumprir a
missão até final do corrente ano.
A energia das ondas é uma das potenciais
fontes de energia renovável, aproveitável
nas zonas marítimas. Trata-se de uma forma
de energia permanentemente disponível e
cuja recuperação não produz qualquer dano
ou resíduo. Particularmente as ondas de
grande amplitude apresentam grandes potenciais energéticos.
As restantes formas de energia renovável
potencialmente aproveitáveis no mar são
as energias eólica, geotérmica, marés e correntes.
O aproveitamento da energia das ondas está,
há décadas, a ser objecto de estudo em diversos países, havendo várias tecnologias em
desenvolvimento, umas economicamente
mais promissoras do que outras; existe diferenciação significativa nas concepções do
aproveitamento energético, dependendo da
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proximidade da costa e da profundidade do
local além, naturalmente, da agressividade
dos agentes atmosféricos.
Tendo presente as tecnologias já disponíveis, o investimento inicial e os custo de
sustentação de uma estação de produção
de energia das ondas é elevado, não sendo
ainda competitivo com as formas clássicas
de energia produzida por meios térmicos,
contudo, a avaliar pela tendência de aumento dos preços do petróleo, será de esperar que, algures no futuro, a energia das
ondas, tal como outras formas de energia
renovável, seja competitiva com as energias agora disponíveis em larga escala, pelo
menos para instalações fixas.
Em Portugal existe uma instalação experimental, costeira, situada na ilha do Pico,
e prevê-se a construção de uma central
de produção no molhe Norte da Foz do
Douro.
Um outro empreendimento a instalar a mais
de 3 milhas da costa foi recentemente apresentado pelos respectivos promotores; trata-se de um empreendimento liderado pela
Enersis, com tecnologia desenvolvida na Escócia. Esta instalação tem uma estrutura flutuante; inicialmente terá uma potência instalada de 2250 KW, prevendo-se que seja
posteriormente expandida para 24 MW.
Estudos efectuados apontam para que na
costa continental portuguesa exista um potencial de produção de 5 Gigawatts, que
correspondem a cerca de 20% do actual
consumo anual nacional.

Os navios designados têm tanques de recuperação com capacidades superiores a 10.000
metros cúbicos.
O contrato inclui treino das tripulações e organização de exercícios periódicos conjuntos. Em caso de actuação, as tripulações são
reforçadas com especialistas pertencentes à
empresa a quem o contrato foi adjudicado.
O Mar Báltico é uma das zonas sensíveis no
que se refere aos efeitos da poluição marítima, por se tratar de um mar relativamente
fechado, com efeitos reduzidos de corrente
e maré. A identificação como zona especial
de poluição torna-o alvo de especial atenção
pelas organizações internacionais orientadas
para a prevenção da poluição marítima.
Fonte: Maritime Journal, Fev. 2006
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Semana do Estaleiro Naval Europeu
ecorreu em toda a União Europeia, de 27 a 31 de Março,
a Semana do Estaleiro Naval Europeu.
Tratou-se de um evento promovido pela Confederação Europeia
das Associações de Estaleiros Navais (CESA) e pela Federação
Europeia Laboral dos Metalúrgicos (EMF) e realizado no âmbito do diálogo social na indústria naval.
Dezenas de estaleiros promoveram actividades de “porta aberta”,
conferências e outros actos, orientados para as comunidades locais
nas regiões onde estão inseridos,
em particular procurando fomentar o interesse da juventude pela
actividade dos Estaleiros.
Em Portugal, o programa de ac-

D

tividades foi dinamizado pela Associação das Indústrias Marítimas,
com o concurso de organizações
sindicais da área metalúrgica. Os
principais estaleiros portugueses
participaram com actividades diversas na linha do que foi referido para a generalidade dos países europeus.
Em 27 de Março, teve lugar no
IST uma sessão comemorativa
subordinada ao tema “Inovação
tecnológica na formação e na qualificação dos trabalhadores para
o futuro dos Estaleiros”.
Nessa sessão, que contou com
razoável participação de assistentes, ouviram-se interessantes ex-

posições de diversos oradores
com funções docentes na Universidade, funções executivas nos
estaleiros e ainda representantes
sindicais. De salientar a exposição do Professor Carlos Guedes
Soares, dando conta da antevisão
da evolução do ensino universitário da Engenharia Naval, em
face da implementação do “Processo de Bolonha”; do Eng.º Sérgio da Fonseca, dos ENVC e da
AIM, sobre a “Plataforma Tecnológica Waterborne”, instrumento de dinamização europeu
que tem em vista consolidar e
recuperar as potencialidades da
indústria naval europeia, refor-

çando a competitividade face ao
mercado asiático.
O Presidente do Conselho de
Administração da Lisnave fez
uma retrospectiva da recuperação empresarial da Lisnave, desde
1997, e descreveu a situação actual e as perspectivas futuras da
empresa, incluindo a concretização de um ambicioso plano de
formação profissional.
Esta Semana do Estaleiro Naval
Europeu constituiu uma interessante iniciativa que contribuiu
para um melhor conhecimento
da importância social da indústria naval, tendo sido mais uma
oportunidade para se debater os
anseios e as expectativas daqueles que teimam em dinamizar
um sector que tarda em recuperar a importância económica que
teve outrora.
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X Jornadas de Engenharia Naval
Inovação e Desenvolvimento
nas Actividades Marítimas
15 e 16 de Novembro de 2006, IST, Lisboa
Apelo a Comunicações
As Jornadas, organizadas conjuntamente pelo Colégio de Engenharia Naval da Ordem dos Engenheiros e pela Secção Autónoma de Engenharia Naval do
Instituto Superior Técnico, realizam-se com periodicidade bienal, constituindo uma oportunidade de debate científico e técnico em áreas de intervenção da
Engenharia Naval e visam contribuir para os respectivos progresso
e divulgação.
O tema das presentes Jornadas,

“Inovação e Desenvolvimento nas
Actividades Marítimas”, procura
ir ao encontro de preocupações
centrais nas actividades marítimas, tendo sido escolhido com o
objectivo de acolher um vasto espectro de contributos, possibilitando um debate produtivo entre
engenheiros e especialistas doutras áreas com envolvimento na
Economia do Mar.
Por ocasião das Jornadas celebram-se, igualmente, o 30.º aniversário do Ensino Superior Universitário de Engenharia Naval,
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E-mail: vmbrito@arsenal-alfeite.pt

em Portugal, e o 25.º aniversário
da Licenciatura de Engenharia
Naval no IST.
Sub-temas
Conhecimento e Aproveitamento dos Recursos Marinhos
Transporte Marítimo e Portos
Projecto em Eng.ª Naval
Gestão e Tecnologia de Estaleiros Navais

a extensão de uma página A4, enviando-os para o Secretariado das
Jornadas.
As comunicações escritas devem
ter uma extensão não superior a
15 páginas A4 e devem ser entregues em formato digital.
Secret. das Jornadas – Informações
Secção Autónoma de Engenharia Naval
Instituto Superior Técnico

Comissão Organizadora
Eng.º Victor Gonçalves Brito
Eng.º António Moutinho
Eng.º José Aguiar Ferreira
Prof. Carlos Guedes Soares
Prof. Manuel Ventura
Prof. Nuno Fonseca
Resumos das Comunicações
Convidam-se os autores a apresentar resumos de trabalhos com

Av. Rovisco Pais - 1049–001 Lisboa
E-mail: jornadas@mar.ist.utl.pt
Internet: http://www.mar.ist.utl.pt/
jornadas/index.asp
Datas Limite
Entrega de Resumos:
alterada para 15 de Agosto de 2006
Entrega de Comunicações:
15 de Setembro de 2006

Agência Marítima de Segurança Europeia instalada em Lisboa
dida a instalação definitiva em Lisboa.
O protocolo de instalação em Lisboa foi
celebrado entre o Governo Português e a
Agência em Julho de 2004.
Em próxima “Ingenium” divulgaremos a
actividade da Agência.

Foto: www.emsa.eu.int

Agência Marítima de Segurança Europeia transferiu-se para Lisboa no início
do passado mês de Maio.
Tendo iniciado a actividade em princípios
de 2003, ficou com instalação provisória em
Bruxelas; em finais do mesmo ano foi deci-
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ENGENHARIA

QUÍMICA
s XIX Jornadas de Engenharia Química do Instituto Superior Técnico (IST), organizadas pelos alunos do 4.º ano desta
licenciatura, decorreram nos dias
4 e 5 de Maio, tendo reunido no
IST mais de 300 participantes.
Sobre a mesa foram colocados
para discussão temas como a
Responsabilidade Social e Ambiental das Empresas na Indústria, a Química Forense, a Fusão
e Fissão Nucleares, a Indústria
Farmacêutica e os Genéricos,
assim como as Perspectivas Futuras da Engenharia Química.

A
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João Moura Bordado

A sessão de encerramento ficou
marcada pela entrega dos cartões de membro estudante da
Ordem dos Engenheiros aos
novos associados, numa cerimónia presidida pelo Eng.º Paulo
Reis, Presidente do Conselho
Directivo da Região Sul, em representação do Eng.º Fernando
Santo, Bastonário da Ordem dos
Engenheiros. As XIX Jornadas
de Engenharia Química foram
ainda o momento escolhido para
a entrega do Prémio TagusPark
ao melhor relatório da visita ao
TagusPark, no âmbito da cadeira
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XIX Jornadas de Engenharia Química

de Operações em Sistemas Multifásicos. Assim, Inês Sofia Graça
e Nuno Gonçalo Fonseca, os
alunos premiados, receberam o
prémio pelas mãos do Eng.º
Nuno Vasconcelos, Presidente

da Comissão Executiva do Taguspark. Ao aluno Nuno Gonçalo Fonseca foi ainda entregue
o prémio da melhor nota da disciplina de Operações em Sistemas Multifásicos.

Comunicação

ENGENHARIA MECÂNICA

Uma Breve Perspectiva
Histórica no Ensino
das Ciências da Mecânica
Alfredo da Silva Ribeiro *
Abílio M. Pinho de Jesus *
A. J. M. Ferreira **
A. A. Fernandes **

Introdução
Os homens do final do período Neolítico,
geneticamente muito próximos do homem
contemporâneo, tinham uma esperança de
vida baixa. Hoje, e protegido dos perigos
daquela época, a civilização contemporânea, com base nos conhecimentos adquiridos no domínio da agricultura mecanizada, na indústria e na Medicina, baseados
na Física, Química, Biologia e outras áreas
da ciência, possibilitou ao homem contem-
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porâneo condições de vida excepcionalmente favoráveis, permitindo-lhe uma vida
duradoura em comparação com os seus antepassados e uma vida privilegiada na história da sua espécie [1]. A civilização contemporânea tem, assim, uma grande dívida
para com o conhecimento científico que
lhe permite desfrutar de uma maior longevidade.
Todavia, o número crescente de especializações tecnológicas que se têm verificado
nas últimas décadas, fruto do vertiginoso
desenvolvimento da ciência, torna difícil
ter-se um panorama global da história dos
conhecimentos. Com algumas excepções,
a maioria dos livros didácticos busca uma
assimilação eficiente de ideias e técnicas

através de uma trajectória lógica em detrimento da sequência histórica, reduzindo
os nomes dos mestres da história da ciência a simples nomes de leis e de equações,
distantes da personagem histórica. Assim
se apresentam as leis de Newton, a equação d’Alembert, as equações de Euler-Lagrange, e muitas outras sem um enquadramento histórico no contexto dos conhecimentos actuais [1].
Este artigo pretende dar uma visão, ainda
que restrita, de acontecimentos que estão
indubitavelmente ligados à origem e evolução da Física e, em particular, ao ramo
da Mecânica, bem como despertar para a
necessidade do ensino de elementos básicos da história da Mecânica de forma a
obter-se uma eficiência técnica e histórica
dos acontecimentos.

ENGENHARIA MECÂNICA
A Mecânica como ramo da Física
A Mecânica é, provavelmente, o campo
mais antigo da Física. Historicamente, a
Mecânica surgiu a partir da Astronomia. A
observação dos movimentos celestes levou
a um entendimento gradual das leis matemáticas que descreviam esses movimentos.
Essas observações remontam à antiguidade
e foi preciso um tempo consideravelmente
longo de conhecimentos para que se chegasse ao modelo do sistema solar heliocêntrico de Copérnico. A Astronomia da antiguidade resumia-se a observações factuais
dos movimentos celestes, sendo, portanto,
cinemática. Foi com Newton, no século
XVII, que surgiram os conhecimentos que
transcendiam a descrição dos movimentos,
estabelecendo-se uma ligação matemática
entre movimento e força. No entanto, é
interessante salientar que alguns métodos
utilizados pela ciência da antiguidade eram
surpreendentemente “próximos” dos actuais. Destes destaca-se a determinação aproximada da distância da Terra ao Sol feita
por Aristarco no século III a.C. [2]. Mas
foi com o triunfo do conhecimento científico, resultante do Iluminismo, movimento
cultural que se iniciou na Inglaterra, Holanda e França, nos séculos XVII e XVIII,
que valorizava a razão como o mais importante instrumento para se alcançar qualquer
tipo de conhecimento, que se desenvolveu
uma profunda mudança política, social, intelectual e económica.
A Física de Galileu, Copérnico, Kepler,
Newton, tal como a conhecemos nos livros
de Mecânica, é considerada na história da
ciência como o exemplo mais significativo
desse movimento cultural. A Revolução
Copernicana de Thomas Kuhn [3] apresenta o desenvolvimento da Física, como
resultado dessa “revolução científica”.
Rossi [4] afirma, no entanto, que o homem
contemporâneo nem sempre entendeu as
ciências do conhecimento como as suas generosas benfeitoras. De um modo geral, a
ciência foi contestada por várias correntes
filosóficas, ao longo dos séculos passados e
mesmo recentes, e frequentemente encarada com desconfiança pelos seus utilizadores, como uma forma de saber insatisfatória e incompleta para os anseios do espírito humano.
Neste contexto, salienta-se a obra de Newton,
Opticks, publicada em 1704 e que teve na

sua época diversas edições, nomeadamente
em 1717 e 1721 [5]. Nesta obra, Newton
expõe uma teoria híbrida, ao mesmo tempo
corpuscular e ondulatória da luz. No entanto, esta obra foi votada a um longo período de esquecimento dado ter sido considerado como um equívoco do grande pensador. Quando a teoria ondulatória da luz
se consolidou, Opticks foi novamente publicada. Este facto ilustra a susceptibilidade
da história da ciência, bem como o estilo
de pensamento dessa época.
Na descrição da Mecânica, como ramo da
Física, pretende-se dar uma visão predominantemente factual, ainda que sintética,
com as suas diversas fontes e seus caminhos, apresentando-se nos pontos seguintes a história de algumas civilizações, nomeadamente a egípcia e a babilónica, que
forneceram importantes conhecimentos
para os progressos da Mecânica.
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Civilizações Influentes

utilizado actualmente. A aritmética foi também uma área onde os egípcios se notabilizaram. Esta privilegiava o cálculo de fracções e através delas faziam-se as divisões,
usando para tal um sistema de numeração
decimal. No campo da Astronomia, a preocupação máxima era de natureza prática:
previsão da época das inundações. Ao longo
do ano, mudam as constelações visíveis e o
céu é um precioso calendário regente dos
ciclos agrícolas anuais. Por exemplo, o aparecimento de Sírius antes do nascer do sol
anunciava a estação das chuvas. Existia,
assim, uma evidente semelhança entre a divisão do ano em constelações e os signos e
ascendentes da Astrologia ocidental. Nos
outros campos do saber científico os egípcios pouco fizeram, apesar de terem realizado obras magnificas de Engenharia. Contudo, os seus conhecimentos de Física eram
vagos e rudimentares, embora utilizando o
princípio do plano inclinado, ignoravam
ainda a roldana e provavelmente o rolo.

Civilização Egípcia
A civilização egípcia [6] desenvolveu-se nas
margens do rio Nilo. Ainda que se prolongue por uma extensão de cerca de 1150
km, o vale do Nilo não mede mais do que
16 km de largura, em alguns lugares, sendo
a sua amplitude máxima de 50 km. É neste
vale, com terras negras e férteis, resultante
das inundações anuais do rio Nilo, que nasceu a civilização egípcia.
Esta civilização destacou-se na Matemática, lançando os fundamentos da geometria e do cálculo complexo, na Astronomia,
na Arquitectura e na Engenharia, donde
provêm dois papiros, o de Rhind, de 1650
a.C., com 85 problemas de matemática
[7], e o chamado papiro de Moscovo, cerca
de dois séculos mais antigo, que contém
25 problemas matemáticos [8].
Os egípcios lançaram também as bases e os
fundamentos da geometria e da aritmética.
A geometria egípcia desenvolveu-se milénios antes da era cristã dada a necessidade,
num país agrícola, da demarcação das terras. A sua habilidade no cálculo de áreas e
volumes era notável, destacando-se as áreas
de triângulos, rectângulos e hexágonos e os
volumes de pirâmides, cilindros e até o volume de hemisférios. Para a razão entre a
circunferência e o seu diâmetro calcularam
3.16 como valor aproximado do valor ,

Civilização Babilónica
A civilização babilónica, que existiu do século XVIII ao VI a.C., desenvolveu uma
Matemática e uma Astronomia consideravelmente mais complexas do que a egípcia
[9]. Os mais antigos registos conhecidos,
ao redor do terceiro milénio a.C., indicam
a utilização do sistema de numeração sexagesimal (base sessenta) e posicional onde a
posição dos algarismos muda o seu valor.
O sistema babilónico possui não só números inteiros, mas fracções sexagésimas, análogas aos nossos décimos, centésimos, milésimos, notação que simplificava consideravelmente os cálculos. Somos, assim, herdeiros deste sistema de numeração: a divisão da circunferência em 360 graus, a hora
em 60 minutos e estes em 60 segundos que
provém do sistema sexagesimal de numeração babilónico. Devido à sua eficiência
em operações aritméticas, este sistema foi
ainda usado, muito mais tarde, nos cálculos astronómicos por Ptolomeu no período
helenístico, já na era cristã. O Império Romano abandonou este sistema, tendo adoptado os algarismos romanos, bastante ineficientes para a realização de cálculos.
Numa etapa mais tardia da sua civilização
(1750 a.C.), a Babilónia passou de um período de preponderância política da civilização suméria, com escrita cuneiforme, para
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uma dominação de etnia semítica, civilização que já utilizava um alfabeto fonético.
Possivelmente a concorrência desses dois
tipos de alfabetos originou o aparecimento
de uma linguagem matemática, mais abstracta, que se aproximava da álgebra: os
símbolos passaram a conter variáveis genéricas, desvinculadas de valores numéricos.
Isto possibilitou a resolução de equações
de forma generalizada. Dentro das equações resolvidas destacam-se as equações
quadráticas e as cúbicas.
O desenvolvimento da geometria na civilização babilónica foi tão relevante que já conheciam empiricamente o teorema de Pitágoras. A sua Astronomia era essencialmente numérica e não geométrica. Tabelas
detalhadas dos movimentos dos corpos celestes eram elaboradas e métodos foram
desenvolvidos para prever os movimentos
dos astros sem a particular preocupação
com a geometria subjacente. O mesmo não
ocorreu com a Astronomia grega para a qual
a geometria era uma ferramenta essencial.
Contributos para o Desenvolvimento da
Física e da Mecânica ao Longo dos Tempos
Referem-se de seguida alguns pensadores/
cientistas que tornaram possível a origem
da Física e o desenvolvimento das ciências
da Mecânica, bem como algumas invenções que fizeram sucesso há milénios.

Arquimedes (287−212 a.C.)

Filho do astrónomo Fídias, Arquimedes
nasceu em 287 a.C., em Siracusa, na Sicília, então colónia grega [10]. Foi matemático e físico e consta que fosse parente de
Hierão, rei dessa colónia. Das muitas lendas que existem a seu respeito e do rei,
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duas são particularmente famosas. A primeira é a da alavanca, segundo a qual Arquimedes afirmava: “Dêem-me um ponto
de apoio e eu moverei a Terra”. Diante do
pedido do rei e para se explicar melhor,
Arquimedes colocou a extremidade de uma
alavanca no casco de um navio que estava
para ser lançado ao mar. O próprio rei, empurrando ligeiramente a outra extremidade,
colocou o navio na água. Arquimedes estabeleceu, assim, com rigor absoluto, os
princípios do uso da alavanca.
Outra lenda diz respeito à suspeita de Hierão de que a coroa que mandara fazer em
ouro maciço tivesse sido feita em prata revestida de ouro. Pediu a Arquimedes que
Leonardo Da Vinci (1452−1519)
descobrisse a verdade, sem danificar a coroa.
Ele encontrou a solução do problema en- 1452, na cidade de Vinci, perto de Florença,
quanto se banhava numa banheira. A par- e morreu em França em 1519 [10].
tir dessa solução escreveu o Tratado dos Não se sabe muito acerca da educação e
Corpos Flutuantes, de que se destaca o seu formação do artista. No entanto, muitos
famoso teorema, conhecido por Princípio autores afirmam que o seu conhecimento
de Arquimedes ou Princípio da Impulsão. não provém de fontes tradicionais, mas sim
Das obras de carácter matemático que che- da observação pessoal e da aplicação prágaram até aos nossos dias destacam-se: Da tica das suas ideias.
Esfera e do Cilindro, A Medida do Círculo, Leonardo foi matemático, engenheiro, arDos Esferóides e das Linhas Espirais. Entre quitecto, projectista, mecânico, anatomista,
as obras de mecânica cita-se Do Equilíbrio botânico, zoólogo, cientista, pintor, poeta,
dos Planos e dos Corpos Flutuantes. Das físico, inventor e sobretudo um génio que
obras menores, mas que também propor- viu o que ninguém foi capaz de ver na sua
cionam importantes achados, destaca-se A época. Também foi um grande cozinheiro
e empresário. Em sociedade com Botticelli
Quadratura da Parábola e O Método.
Das invenções mecânicas atribuídas a Ar- abriu um restaurante. Para comodidade e
quimedes, a mais conhecida é a bomba de higiene dos seus clientes, inventou o guarágua em parafuso – Parafuso de Arquime- danapo. Desde cedo mostrou o seu talento
des – construída por ele para irrigar cam- e aos 20 anos foi considerado como o pai
pos, drenar charcos e retirar água de po- da Renascença.
rões de navios. O engenho
ainda hoje é utilizado no
Egipto. Conta-se, também,
que Arquimedes foi o inventor dos espelhos curvos
com os quais os defensores
de Siracusa teriam incendiado os navios romanos durante o cerco da cidade, concentrando sobre eles os raios
solares.
Acerca da sua morte existem várias versões, mas diz-se que foi assassinado no Fig. 1 – Detalhes minuciosos do estudo da geometria do corpo humano e do braço [11]
decorrer da Segunda Guerra
Púnica, pelos Romanos em 212 a.C., quando Durante o apogeu do renascimento, Da
estes conquistaram a cidade de Siracusa.
Vinci também se interessou com os sisteLeonardo Da Vinci nasceu a 15 de Abril de mas internos do corpo humano. Os pen-
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sadores renascentistas viam na representação da forma humana uma certa perfeição
matemática onde o corpo humano é inserido na forma ideal do círculo e nas perfeitas proporções do quadrado (Fig. 1).
Da Vinci recorreu aos conceitos de geometria projectiva, bem como os pintores
do Renascimento, sendo “A Última Ceia”
um bom exemplo. Em 1503 começou a
pintar a Gioconda, o seu mais famoso quadro, tendo terminado em 1507.
No domínio das Ciências da Mecânica, Da
Vinci é considerado o iniciador da óptica,
da acústica, da hidráulica, da balística e da
aviação. Muitos progressos científicos tiveram início com os seus esboços. Máquinas
de fazer parafusos, sistemas de artilharia,
esteiras industriais que vislumbravam a
produção em série, helicópteros, tanques
de guerra que só iriam surgir na Primeira
Guerra Mundial e uma infinidade de criações, simples e complexas, de que se destaca o esboço de uma máquina. Em vida,
Da Vinci jamais permitiu o manuseio dos
seus cadernos, onde anotava tudo, desde
os compromissos particulares, dívidas, frases, pensamentos, poemas, projectos de
experiências científicas, onde explicava
mais através de esboços e desenhos do que
de palavras. Leonardo Da Vinci é sobejamente o homem que superou amplamente
os limites de seu tempo como artista, cientista e génio.

Galileu Galilei (1564−1642)

Galileu nasceu no dia 15 de Fevereiro de
1564 e estudou em Pisa, Itália [12]. Para
satisfazer os desejos de seus pais, iniciou a
sua vida académica em Medicina mas não
permaneceu muito tempo dedicado a esses
estudos, dado o seu interesse pelo estudo
da geometria e na construção de máquinas
70 INGENIUM | Maio/Junho 2006

ENGENHARIA MECÂNICA
simples, aparentemente sob a influência
da leitura dos trabalhos de Arquimedes.
Aos 25 anos tornou-se professor de Matemática da Universidade de Pisa, onde permaneceu por alguns anos.
Obteve uma cátedra na Universidade de
Pádua. A partir de então dedicou-se aos
estudos que deixaram uma marca indelével na história da Física e da Mecânica. Galileu foi o responsável pela introdução de
inovações na investigação da Física que modificaram completamente as características desta área de conhecimento tornando-se professor de Matemática.
Em Pádua, Galileu publicou, em 1590, o
De Motu (Sobre o Movimento). Seguindo
o estilo pragmático do pai, Galileu já havia
descoberto, em 1593, o “isocronismo” do
pêndulo, propriedade básica do oscilador
harmónico simples. Em 1604 descreveu as
leis da queda livre dos corpos como um
movimento uniformemente acelerado, contribuições que permanecem no domínio
das ciências da Mecânica.
Ao tomar conhecimento das lunetas holandesas, que aproximavam objectos distantes, apesar de pouco potentes e com
grandes distorções da imagem, Galileu
aperfeiçoou a luneta, o que viria a constituir-se como o primeiro telescópio da época.
Com o telescópio realizou observações astronómicas para explicar questões da teoria heliocêntrica, proposta por Copérnico,
descritas na sua obra Sidereus Nunciu,
(Mensageiro das Estrelas, 1610) [13]. Observou também as superfícies montanhosas da Lua bem como dos “planetas” que
giravam em torno de Júpiter e nos milhares de estrelas da Via Láctea. Estas descobertas foram muito criticadas por vários
teóricos que não acreditavam nas suas experiências.
Isaac Newton, astrónomo, físico, matemático e filósofo Inglês, nasceu em Woolsthorpe, Inglaterra, em 1642, ano em que
Galileu morreu [14]. Entrou na Universidade de Cambridge aos 18 anos, em 1660,
e aí foi Bacharel (1665). Doutorou-se em
1668 e aos 26 anos tornou-se o mais jovem
catedrático de Inglaterra.
Senhor de extraordinários conhecimentos
de Matemática e de Física, foi um dos mais
brilhantes e eruditos homens do seu tempo
e das maiores figuras da ciência de todos
os tempos, tendo elaborado, aos 23 anos,

Isaac Newton (1642−1727)

a sua famosa teoria da gravitação universal
que explica as forças envolvidas nos movimentos dos planetas, ampliando e corrigindo algumas das ideias instituídas por
Kepler e que levariam mais tarde à descoberta de novos planetas.
Deu importantes contributos para o avanço
da Física e das ciências da Mecânica, estabelecendo os princípios fundamentais da
Mecânica, salientando-se nomeadamente:
a lei da gravitação, as leis da óptica e enunciou a hipótese corpuscular da luz.
Conta-se que foi a observação da queda de
uma maçã sob a influência do seu peso que
colocou Newton na pista das leis da atracção universal. Pensou, então, que o movimento da Lua pudesse ser explicado por
uma força da mesma natureza, teoria que
estendeu aos planetas do Sistema Solar,
confirmando, assim, as Leis de Kepler.
Também no campo da Matemática fez diversas descobertas importantes, sendo de
salientar o cálculo diferencial e integral.
Em 1666 desenvolveu o teorema do binómio que ficou conhecido pelo seu nome.
A partir de 1672 passou a fazer parte da
Royal Society, onde em 1675 concebeu
uma teoria sobre a natureza da luz, segundo
a qual a luz branca é constituída pela união
das sete cores fundamentais do espectro
(arco-íris). Newton comprovou isso mesmo
com um prisma de vidro comprado numa
feira, tendo verificado que a luz branca incidente numa face surge na outra face decomposta nas sete cores básicas constituintes. Inversamente, fazendo rodar um disco
com as sete cores do espectro, obteve a
sensação do branco resultante da sobreposição das sete cores. No âmbito desta experiência apresentou a sua teoria intitulada
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Nova Teoria sobre a Luz e a Cor. Todas as
suas investigações sobre a luz e a cor foram
reunidas na obra Opticks.
Em 1686 iniciou a publicação de uma obra
de extrema importância intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural em
que apresenta um livro com as três leis
fundamentais da dinâmica: a lei da inércia,
a lei fundamental do movimento, a lei da
acção e reacção. Publicou um segundo livro
sobre o movimento dos fluidos e dos corpos neles imersos e, ainda, um terceiro
livro versando os seus estudos sobre a mecânica celeste onde desenvolveu a lei da
gravitação universal. Com esta obra, Newton
dá a sua visão de como o mundo estava organizado e como funcionava.
Joseph Louis Lagrange nasceu a 25 de Janeiro de 1736, em Turim, na Itália, e faleceu a 10 de Abril de 1813 em Paris, França
[15].

obra, Lagrange conseguiu transformar a
Mecânica num ramo da análise matemática, sendo este um conceito fundamental
para as Ciências da Mecânica. Durante os
anos 90 do século XVII, Lagrange trabalhou em sistemas métricos e investigou a
base decimal. Leccionou na École Polytechnique, escola que ele ajudou a fundar.
Foi nomeado, por Napoleão I, para a Legião de Honra.
Em 1797, Lagrange publicou a primeira
teoria sobre funções de variável real e esteve ligado à evolução da Matemática, sendo
considerado o maior matemático europeu
da época. A ele devemos a notação actual
de sucessão de funções e foi também quem
introduziu as notações y’ e f’(x) que ainda
hoje utilizamos.
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formando uma conexão espaço tempo.
Também a massa é uma grandeza relativa,
variando com o movimento e sendo equivalente à energia.
Neste sentido, este físico foi levado a considerar que a massa de um corpo em movimento não se mantém constante em qualquer condição, como era defendido pela
Mecânica de Newton, mas depende do
próprio valor da velocidade a que esse corpo
se desloca. No entanto, para corpos em
movimento a velocidades pequenas (caso
dos objectos que nos são familiares), os valores da massa em repouso e movimento
são praticamente iguais. Contudo, é necessário ter em conta o aumento de massa
para partículas de pequena massa em repouso, caso das partículas sub-atómicas,
quando se movem a grandes velocidades.
Tal equivalência entre massa e energia foi
confirmada experimentalmente através da
observação das grandes quantidades de
energia libertadas nas reacções de fissão e
fusão nucleares. Em 1915, através da teoria da relatividade geral, Einstein estende
o princípio da relatividade a todos os movimentos da Física. Recebeu o Prémio
Nobel da Física em 1921 [17].
Alguns Inventos Históricos

Joseph Louis Lagrange (1736−1813)

Albert Einstein (1879−1955)

Lagrange, desde muito cedo, mostrou interesse pela Matemática. De 1755 até 1766
foi professor de geometria na Escola Real
de Artilharia, em Turim, onde ajudou a fundar a Real Academia das Ciências, em 1757.
Em 1764, a Academia de Paris atribuiu-lhe
um prémio – o primeiro de muitos – pelas
suas investigações sobre a Lua.
Em 1766, Lagrange sucedeu a Euler como
director da Matemática na Academia das
Ciências de Berlim. Em 1787 deixou Berlim e tornou-se membro da Academia das
Ciências de Paris, onde permaneceu o resto
da sua carreira. Em 1788, Lagrange publicou Mécanique Analytique, que continha
todo o trabalho e investigações feitas no
campo da Mecânica desde Newton, e que
se tornou notável pelo uso que fazia da teoria das equações diferenciais. Com esta

Físico alemão de origem judaica, Albert
Einstein nasceu em Ulm a 14 de Março
de 1879 e morreu em Princeton, nos Estados Unidos da América, a 18 de Abril
de 1955.
Nos primeiros anos do século XX, Einstein
desenvolveu um conjunto de teorias que
estabeleceram a equivalência entre massa
e energia, instaurando uma nova perspectiva na consideração do espaço, do tempo
e da gravidade. Em 1905 publicou, nos
Anais de Física, cinco artigos que revolucionaram a Física de Newton. Através da
teoria da relatividade especial neles elaborada, Einstein alargou o princípio da relatividade clássica de Isaac Newton aos fenómenos electromagnéticos. Nesta perspectiva, o espaço e o tempo não são considerados independentes entre si, mas relativos,

A Fonte e a Eolíptica de Héron
Um dos mais notáveis inventores dos tempos antigos foi Héron de Alexandria que
viveu entre 150 a 100 a.C. [15]. Entre as
suas invenções encontramos a Fonte de
Héron, representada na Fig. 2, aparelho
construído com base nos princípios da Hidrostática e o mais extraordinário de todos,
a Eolíptica, Fig. 3, que não é mais do que
uma turbina a vapor.

Fig. 2
Fonte de Héron [15]
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Entre as máquinas simples que estudou, é
de destacar o parafuso de elevação de águas,
também conhecido por Parafuso de Arquimedes que se representa na Fig. 4. Este
consiste numa superfície helicoidal que
roda em torno de um eixo central fechado

quada dos processos de desenvolvimento
científico e tecnológico.
Assim, parece que a perspectiva histórica
deveria ser apresentada, desde os primórdios da evolução do homem, dentro de um
sistema de aquisição de conhecimentos
contextualizada e objectiva. O objectivo
seria o de apresentar aos alunos como se
chegou a determinados conceitos-chave
em mecânica e quais as circunstâncias que
levaram às descobertas das respectivas in-

Fig. 3 – Eolíptica de Héron [15]
Fig. 4 – Parafuso de Arquimedes [10]

Héron é lembrado também enquanto matemático, principalmente pelo desenvolvimento da fórmula, conhecida por Fórmula de Heron, relativa ao cálculo da área
de um triângulo, que apresentava a seguinte
forma:

A= 1
4

(a+b+c)•(-a+b+c)•(a-b+c)•(a+b-c)
onde a, b e c representam os lados de um
triângulo genérico.
O seu trabalho fundamental – Geometria
Métrica – esteve perdido até 1896 [16].
Nesse trabalho descreve o método para
calcular as raízes quadradas de um número,
meios para encontrar áreas de triângulos,
quadriláteros, polígonos regulares, círculos
e seus segmentos, elipses, segmentos parabólicos e a superfície e volumes de cones,
esferas e segmentos de esferas.
Parafuso de Arquimedes
Arquimedes [10] é considerado como um
dos maiores inventores da Grécia Antiga
e um dos primeiros homens a desenvolver
conceitos científicos de máquinas simples
cujos princípios ainda hoje se utilizam.

dentro de um tubo e assente num plano
inclinado. Como a extremidade inferior do
parafuso está debaixo de água, quando este
roda, obriga a água a entrar no tubo e a
subir até à extremidade superior, elevando
a água com um pequeno esforço. Este sistema é utilizado no transporte de água, de
rios e de canais, para cotas mais elevadas,
sendo ainda utilizado em algumas estações
elevatórias de esgotos de águas.
A História da Mecânica no Ensino
das Ciências da Mecânica. Conclusões
Como já foi dito, um dos factos mais marcantes nos dias de hoje no ensino das Ciências da Mecânica é o elevado número de
especializações tecnológicas existentes, não
sendo possível abordar de uma forma exaustiva a perspectiva histórica na formação de
um engenheiro mecânico. Ocorre dizer
que a perspectiva histórica não se encontra, de um modo geral, incluída nos programas das diversas especializações de forma
a articular um conjunto de conhecimentos
que conduza a uma compreensão mais ade-

venções. É neste contexto, que se deveria
incluir nos programas das Ciências da Mecânica, o ensino da História da Mecânica,
sob a forma de palestras, seminários, audiovisuais e projecção de filmes. Também
as visitas a museus deveriam ser programadas de tal forma a incentivar os alunos a
reflectirem sobre as dificuldades que foram
vencidas em cada época, de modo a permitir um panorama global e cronológico
da história dos conhecimentos, bem como
a reconstrução da evolução e do desenvolvimento das Ciências da Mecânica. É neste
contexto que parece ser útil a perspectiva
histórica no ensino para compreender os
processos actuais de desenvolvimento da
ciência e da técnica.
* Divisão Engenharia Mecânica, UTAD
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dispensável para que os sistemas de inovação tenham sucesso.
Mostra-se como a colaboração entre o Estado e os seus Laboratórios de Investigação
e Desenvolvimento contêm em si mesma
novos estímulos à criatividade e eficácia.
Aponta-se também como o Estado pode
financiar parte da actividade dos seus Laboratórios a partir das poupanças que esta
colaboração proporcionará.

Resumo

1. Contribuições para as novas relações
contratuais com o Estado

A escassez de financiamento e a dificuldade
de renovação dos recursos humanos têm
vindo a fragilizar os Laboratórios do Estado,
provocando crises de rentabilidade e mesmo
de identidade. Curiosamente, este fenómeno acabou por gerar uma inesperada
oportunidade para devolver às instituições
de investigação o reconhecimento da sua importância económica, ambiental e social.
Trata-se da sua contribuição in-

Estudos publicados em diversos países e
organizações internacionais vão procurando
definir os contornos da crise que tem afectado os Laboratórios do Estado nos últimos vinte anos [1-10].
O relacionamento interno e externo destes Institutos tem sido abordado a partir
de descrições do ambiente geral, que se
caracteriza pelas transformações ocorridas
no papel do Estado, pelas mudanças técnicas e científicas, pelos novos padrões de

Na Via da Inovação
O papel indispensável
dos Laboratórios do Estado
J. A. Temudo de Castro *
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concorrência e globalização dos mercados
e pela celeridade da aplicação de novos conhecimentos à inovação. Neste contexto,
são propostos novos caminhos de diversificação das fontes e mecanismos de financiamento, novas dinâmicas sectoriais e disciplinares, bem como novos espaços e funções de interacção e coordenação entre os
diversos parceiros envolvidos.
O Estado e os seus Laboratórios têm a responsabilidade conjunta de valorizar a utilidade pública destas instituições e de despoletar o seu enorme potencial, rentabilizando o substancial investimento em conhecimento e competências que foi sendo
feito ao longo de muitos anos.
Faz, portanto, sentido repensar o Laboratório do Estado, clarificando a sua missão
e revendo os seus objectivos e práticas de
gestão. A mesma reflexão irá reformular e
enriquecer as expectativas do Estado em
relação ao papel dos seus Laboratórios. É
nesta perspectiva que faz sentido alterar
rotinas e modificar trajectórias institucionais, contribuindo, assim, para aumentar a
eficácia e o valor destas instituições.
A nível internacional, existe um conjunto
de funções públicas que a maioria destes
Laboratórios executa e que o Estado não
considera ser um ónus financeiro, antes um
investimento público do qual se obtêm benefícios sociais. Estas funções públicas são
as seguintes [11]:
Geração de conhecimento estratégico;
Formulação de políticas públicas;
Execução de políticas públicas;
Geração de novas oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental;
Arbitragem.
A geração de conhecimento estratégico engloba a realização de investigação de carácter genérico associada a áreas de grande importância social, económica, ambiental e científica, bem como a criação de competências de base nessas áreas.
A formulação de políticas públicas envolve
estudos em áreas de planeamento sectorial, tais como políticas de saúde, ambiental e agrícola.
A execução de políticas públicas consiste
em oferecer soluções para problemas identificados pelo poder público e pela sociedade de maneira geral.

A geração de oportunidades resulta da capacidade dos Laboratórios para, com base
nos resultados das suas actividades, contribuir para a criação de novos espaços económicos, resolução de questões sociais e
ambientais.
A arbitragem consiste em avaliar questões
técnicas, elaborar relatórios e acompanhar
disputas.

A estas funções públicas executadas pelos
Laboratórios devem corresponder figuras
adequadas de controlo da administração
pública. Surgem novas bases contratuais
para regular aos seguintes aspectos das relações institucionais:
Avaliação dos resultados por objectivos;
Gestão de recursos orçamentais e financeiros;
Gestão de recursos humanos.
A avaliação por objectivos é o aspecto central destas novas bases contratuais. Esta
avaliação, porém, pressupõe que, entre o
Estado e cada Laboratório, é feita uma definição conjunta de objectivos, que concretizem, durante períodos definidos, a realização das funções públicas que fazem parte
da missão desse Laboratório.
A gestão de recursos orçamentais e financeiros pressupõe a atribuição de meios suficientes para que o organismo mantenha
e desenvolva o conhecimento que lhe confere autoridade científica e técnica para
cumprir os objectivos que tiverem sido definidos, respondendo aos desafios concretos como membro de um sistema de inovação. Um instrumento de gestão já comum
a muitas organizações públicas é o chamado
contrato de gestão, que atribui recursos
em função dos resultados alcançados. Neste
contexto, existe uma tendência para relacionar os resultados com o grau de autonomia na gestão dos Laboratórios.
O principal desafio que se coloca à gestão
de recursos orçamentais e financeiros é encontrar solução para a contradição recorrente nas relações entre o Estado e os Laboratórios, que consiste na sucessiva redução das dotações anuais que os governos
fazem sem propor alternativas para ampliar
a capacidade de captação e geração de recursos financeiros, e sem concederem condições para um uso mais flexível dos orçamentos.
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A gestão de recursos humanos depara-se actualmente com mais um dos constrangimentos dos Laboratórios do Estado. Após
décadas de avaliação deficiente das necessidades reais em termos de competências e
de habilitações adequadas às funções a desempenhar, surgiram mais dificuldades na
admissão de pessoas para novos projectos e
programas. Uma vez que os governos e os
seus orçamentos restringem a renovação dos
quadros, os Laboratórios recorrem a recursos extra-orçamentais como a contratação
temporária de pessoal ou as bolsas de estudo. Todas estas alternativas tentam suprir
necessidades urgentes de projectos e programas mas podem pôr em causa a sustentabilidade institucional de longo prazo.
2. Contribuições para a reorganização
dos Laboratórios do Estado

A valorização do enorme potencial existente nos Laboratórios do Estado, por parte
da sociedade, pode ser facilitada se tiver
em consideração os seguintes vectores: “A
ciência, tecnologia e inovação em equilíbrio
dinâmico”; “A perspectiva da sociedade do
conhecimento” e “A participação activa no
sistema de inovação nacional”.
1.º Vector: Ciência, Tecnologia e Inovação
em equilíbrio dinâmico
O avanço do conhecimento científico, que
alimenta constantemente o desenvolvimento da tecnologia e da inovação, é gerado e endogeneizado pela investigação
científica. Com a sua indispensável actividade de investigação, os Laboratórios do
Estado não se limitam a ir dando uma contribuição para a comunidade científica. Eles
garantem um conhecimento actualizado e
crítico sobre o estado da arte das áreas
científicas relevantes, bem como uma visão
actualizada das tendências e das potencialidades tecnológicas dos desenvolvimentos
científicos. Adquirem e cultivam, assim, a
capacidade de intervir em programas e projectos de desenvolvimento tecnológico e
de inovação.
Mas, para além disso, constituem as fontes de conhecimento e consultoria sobre
tecnologias e processos mais credíveis para
fundamentar decisões sobre investimentos
e sobre políticas e programas de desenvolvimento.
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A tecnologia é frequentemente encarada
como a ponte entre a ciência e a inovação.
Mais rigorosamente, consiste num conjunto
actuante de conhecimentos científicos e
empíricos, experiências e organização que
permite desenvolver, produzir e disponibilizar bens e serviços.
Esta visão rigorosa é essencial para que a
tecnologia possa desempenhar o seu papel
como grande motor do desenvolvimento.
A tecnologia tem de ser sempre considerada e permanentemente actualizada, sem
nunca ser sobrevalorizada. Daí resulta uma
necessidade imperiosa de assimilação cultural da tecnologia, desde a ciência que lhe
deu origem até à inovação de que fará parte
integrante.
Também aqui os Laboratórios de Estado
assumem uma posição de charneira, já que
contribuem para o desenvolvimento da
tecnologia e possuem capacidade e independência para assegurar a visão equilibrada
que a valoriza.
A inovação é a transposição de uma ideia
ou invenção para a sociedade, seja por motivação económica, seja para outra finalidade social relevante.
A inovação faz obrigatoriamente parte das
preocupações de flexibilidade e agilidade
das organizações actuais, que vivem num
contexto de mudança rápida.
A inovação não pode ser encarada como
um bem simples que se transacciona e se
aplica. É hoje uma actividade sistémica que
deve constar dos objectivos quer das organizações, quer dos projectos [12].
A participação dos Laboratórios deve ser
favorecida, uma vez que possuem simultaneamente capacidade de desenvolvimento
de novos produtos e serviços e capacidade
de colaborar interdisciplinarmente com as
empresas e utilizadores finais, no sentido de
adaptar os novos produtos e serviços às necessidades e expectativas dos clientes [13;14].
Estas valências são fundamentais para se
conseguir um equilíbrio dinâmico entre a
Ciência, a Tecnologia e a Inovação.
Por isso mesmo, na reorganização dos Laboratórios do Estado, a consciência interna
deste equilíbrio deve ser incentivada explicitamente. Uma das formas potencialmente mais férteis de conseguir o equilíbrio consiste em fomentar o fortalecimento
de grupos disciplinares motivados e coesos
e, ao mesmo tempo, dar prioridade aos
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projectos e actividades que tirem partido
da colaboração interdisciplinar entre esses
grupos.
2.º Vector: Perspectiva da Sociedade
do Conhecimento
Após dois séculos de sociedade industrial
e três décadas de sociedade da informação, iniciou-se a sociedade do conhecimento. Não porque a indústria e a informação tenham perdido valor, mas porque
o valor acrescentado pelo conhecimento
passou a ser dominante.
Nas organizações, a gestão do conhecimento
é hoje fundamental. Consiste em assegurar uma relação equilibrada entre a missão
da organização e o saber que é necessário
para levar a cabo essa missão. A gestão do
conhecimento vai influenciar a flexibilidade
e agilidade, condicionantes fundamentais
de eficácia.
O conhecimento engloba três pontos de
vista complementares: em primeiro lugar,
o conhecimento dos processos e o saber
técnico, científico, económico e humano
que é necessário possuir para conduzir esses
processos; em segundo lugar, o conhecimento da missão e dos objectivos da organização; finalmente, na medida em que informação e conhecimento são um recurso
estratégico, é necessário saber como esse
recurso é adquirido, transformado, utilizado e rentabilizado.
Na sociedade do conhecimento, qualquer
gestor lida com informação abundante e
com níveis de conhecimento que não domina nem sequer possui. Deve, porém, ter
uma noção clara do conteúdo e das potencialidades desse conhecimento. Para isso,
deverá ser capaz de promover a explicitação do conhecimento tácito, de forma que
possa ser partilhado entre as pessoas que
trabalham na organização. O trabalho interdisciplinar é uma das formas mais eficazes e produtivas de conseguir essa explicitação.
A gestão do conhecimento já não diz apenas respeito ao interior da organização. O
conhecimento próprio deixou de ser suficiente, e as organizações passaram a partilhá-lo. Esta partilha mútua contribui para
adquirir, consolidar e rentabilizar o próprio
valor reconhecido das organizações.
A partilha de conhecimento faz-se, cada
vez mais, através de redes, que podem agru-

par organizações tão diferentes como empresas, Laboratórios do Estado, Universidades, Governo, associações, entidades financeiras, entidades ligadas ao fornecimento
de serviços públicos ou privados, entidades
ligadas a organizações internacionais.
No contexto destas redes, os Laboratórios
do Estado encontram-se numa posição importante, que pode ser rentabilizada a curto
prazo. É que eles foram adquirindo conhecimento em diversas áreas científicas, tecnológicas e organizacionais, participaram
em experiências de transferência de tecnologia.
Resulta daqui uma sugestão para a reorganização e rentabilização dos Laboratórios
do Estado, os quais devem:
Inserir-se, sempre que possível como dinamizador, em redes onde participem
com o seu conhecimento e onde praticam a aprendizagem que é elemento permanente do conhecimento;
Posicionar-se como nós importantes em
redes resultantes da iniciativa do Governo ou por ele dinamizadas.
3.º Vector: Participação activa
no Sistema de Inovação Nacional
Os Laboratórios do Estado devem ser chamados a colaborar activamente na definição do Sistema Nacional de Inovação, na
sua efectiva implantação e em todas as
fases da avaliação.
Deve favorecer-se a criatividade, sem prejuízo do estudo e avaliação de casos de sucesso ocorridos em outros países e regiões
e, quando relevante, da sua adaptação ao
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Neste contexto, existem estudos e propostas, alguns surgidos no seio dos Laboratórios [16], concebidos na linha de programas lançados pelo Governo [17].
3. Aproveitar o conhecimento
dos Laboratórios do Estado

caso português. De evitar, porém, é a mera
cópia de procedimentos e políticas, muitas por vezes razão de insucesso [15].
Um mandato explícito para participação
dos Laboratórios do Estado no Sistema Nacional de Inovação pode incluir as seguintes acções:
Identificação, coordenação e participação em projectos de I&D;
Realização de estudos sobre o estado da
arte e estabelecimento de cenários de
evolução em áreas relevantes para a inovação, proporcionando apoio técnico e
científico ao Governo;
Ampla participação em projectos específicos de inovação, nomeadamente na
formação de núcleos de I&D empresariais e no seu apoio;
Fomento da formação de redes de conhecimento correspondentes a regiões,
sectores da economia, áreas disciplinares, educação e formação, etc., promovendo e facilitando programas e projectos estratégicos;
Formulação e proposta de projectos estruturantes em sectores estratégicos;
Estimulação da aprendizagem permanente e do empreendorismo como factores de inovação;
Relacionamento dos processos e dos sistemas de informação das organizações
com a cultura e os modelos de funcionamento personalizados de cada uma delas,
facilitando, assim, a assimilação de tecnologias para produzir inovação;
Facilitar a assimilação da visão do conhecimento pelos agentes económicos.

Este é um dos critérios que deve nortear
as iniciativas promotoras da inovação. O
Estado detém, nos seus Laboratórios, um
elevado nível de conhecimento, ao qual
deverá recorrer sistematicamente de forma
integrada para promover a inovação, não
apenas nas empresas industriais, mas também nas organizações públicas e privadas
que prestam serviços aos portugueses, incluindo a educação.
Trata-se de aplicar à realidade portuguesa
os conceitos associados à geração de conhecimento estratégico e à formulação de
políticas públicas. Estes conceitos não põem
em causa que a tomada de decisão quanto
à formulação de políticas públicas compete
aos governos. Pelo contrário, são muito
úteis no contexto da prática corrente e
quase sempre indispensável do prévio aconselhamento técnico e científico a que os
governos recorrem para fundamentar muitas das suas decisões, em quase todas as
áreas de intervenção.
Para estas acções de apoio técnico e científico, os Laboratórios do Estado constituem uma opção altamente vantajosa. De
facto, o recurso a empresas internacionais
de consultoria, quase sempre dispensável,
apresenta grandes inconvenientes, que não
devem ser ignorados:
Estas empresas têm, por vezes, um conhecimento distante da realidade portuguesa e, por isso, as metodologias adoptadas podem revelar-se pouco eficientes.
O mesmo conhecimento pode ser obtido
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com vantagem junto dos Laboratórios do
Estado, que possuem um conhecimento
adequado das questões tipicamente portuguesas. Pode, assim, evitar-se a cópia
cega e desajustada de soluções importadas que tende a perpetuar vícios culturais e estruturais.
Existe maior garantia de independência,
por parte dos Laboratórios, reduzindo
potenciais conflitos de interesse.
As poupanças em consultoria internacional, muito dispendiosa, permitiria ao Estado financiar uma parte significativa da
actividade dos seus Laboratórios.
Este posicionamento face à geração de conhecimento estratégico e à formulação de
políticas públicas é uma contribuição essencial para a reconciliação do compromisso
público e das relações contratuais com o
Estado. Para além da resolução desta questão fundamental em Portugal, obtêm-se
ainda algumas vantagens adicionais. Uma
destas vantagens consiste em estabilizar a
missão e os mandatos dos Laboratórios, aumentando a disponibilidade dos seus funcionários para intensificar os conhecimentos científicos e técnicos e para traduzir esses
conhecimentos em soluções actualizadas,
criativas e inovadoras. Esta é a situação que
permite maximizar a contribuição dos Laboratórios para fomentar o empreendorismo
e a inovação junto de outras organizações
públicas e privadas.
Estes efeitos, por sua vez, irão reforçar implicitamente a garantia de que o Estado
terá nos seus Laboratórios, e noutros elos
do sistema de inovação, o necessário apoio
técnico e científico para pôr em execução
políticas de inovação geradoras de maiores
oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental.
Entre as políticas e estratégias para as quais
os Laboratórios do Estado deveriam ser
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chamados a pronunciar-se e a participar com alguma profundidade, encontra-se o sistema educativo. São
conhecidas muitas das suas falhas e
deficiências, e não se esperaria que os
Laboratórios tivessem solução para
todas elas. Mas o seu conhecimento
e experiência sobre a realidade e as
tendências da evolução próxima da
ciência e da tecnologia, e sobre a influência que os conhecimentos e capacidades adquiridos pelas novas gerações terão na capacidade de resposta
aos desafios globais e sobre a competitividade das pessoas e das organizações, permite-lhes colaborar com contribuições relevantes, sobretudo por
corresponder a preocupações que são
novas na comunidade educativa.
4. Conclusões

É, portanto, de concluir que os Laboratórios do Estado devem ser considerados como
um activo a valorizar e nunca como um passivo a amortizar. São essenciais para garantir o equilíbrio dinâmico entre a Ciência, a
Tecnologia e a Inovação, segundo os critérios da sociedade do conhecimento. Constituem, assim, um factor determinante para
dinamizar o sistema nacional de inovação.
Ressalte-se que a noção de sistemas de inovação coloca em destaque o papel do Estado e das políticas públicas, bem como da
sua articulação com os agentes privados.
Num ambiente marcado pela globalização,
com empresas a deslocar-se em busca das
melhores combinações de recursos, a base
dos sistemas nacionais de inovação terá de

ser assegurada por instituições com maior
estabilidade, como é o caso dos Laboratórios do Estado e das Universidades.
Para que países periféricos como Portugal
tenham lugar nas redes globais de inovação
é importante identificar as vantagens locais
e valorizar os recursos humanos. As vantagens locais podem resultar do aproveitamento de matérias-primas e condições naturais, de infra-estruturas como redes densas de organizações empresariais aliadas a
um sistema de ensino e de investigação adequado ao país mas dotado de ambições e
objectivos de excelência. Na valorização
dos recursos humanos, destaque-se a educação, a formação, o empreendorismo e
uma cultura baseada na ideia do conhecimento como um bem indispensável. Nesta
rede de vantagens e recursos, quer local-

mente, quer na sua valorização global,
os Laboratórios constituem importante mais-valia.
Esta mais-valia pressupõe, e ao mesmo
tempo orienta, a reconciliação do compromisso público e inovação nas relações com o Estado; a geração de conhecimento estratégico; a formulação
e execução de políticas públicas; a geração de oportunidades de desenvolvimento económico, social e ambiental.
Então, mais importante do que insistir em reorganizações funcionais, acaba
por ser a clarificação da missão e mandato dos Laboratórios do Estado. Entre
as suas funções, é possível absorver
muitas actividades que são actualmente atribuídas a empresas internacionais de consultoria, com custos que
deviam antes reverter para o financiamento
dos Laboratórios do Estado.
Estas conclusões têm em conta programas
já adoptados em diversos países, que conseguiram tomar decisões compatíveis com
as análises técnicas dos seus problemas e
com a especificidade da sua cultura, procurando endogeneizar a inovação. A presente formulação da análise e das recomendações recorre a essas experiências e a uma
reflexão própria, de cariz técnico, científico e sociológico. Apresentam-se, assim,
como uma contribuição para a fundamentação de decisões políticas necessárias e
como motivação para a execução dessas
decisões, na convicção da sua relevância e
adequação à realidade portuguesa.
* Investigadores do INETI
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ANÁLISE
A Revisão
do 73/73
e o Mercado
de Trabalho
Fernando Santo *

m Maio, a Assembleia da República
aprovou, por unanimidade, uma iniciativa legislativa subscrita por um
grupo de 35.000 cidadãos para revogação
parcial do Decreto 73/73, propondo que
a elaboração, subscrição e apreciação de
projectos de arquitectura deverá competir
exclusivamente a arquitectos, devendo o
Governo aprovar o regime de qualificação
profissional dos restantes profissionais da
construção no prazo de um ano após a entrada em vigor do diploma.
Após apreciação na especialidade, deverá
ser concedido ao Governo um prazo para
a revisão do Decreto 73/73, relativo à qua-

E
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lificação dos técnicos que podem subscrever projectos sujeitos a licenciamento municipal.
Seguiram-se diversas interpretações sobre
as consequências do reconhecimento da
arquitectura como um acto próprio dos arquitectos.
Houve quem especulasse sobre uma presumível guerra entre engenheiros e arquitectos,
quem entendesse esta medida como a solução para garantir a qualidade da construção
e ainda quem, incluindo alguns arquitectos,
acredite que se a revisão do 73/73 for parcial, pouco se alterará a situação actual,
sendo inconsequente para muitos arquitectos
e irrelevante para os engenheiros.
O projecto de revisão do 73/73, englobando o apresentado pela Ordem dos Engenheiros, encontra-se em preparação pelo
IMOPPI, por decisão do Ministro das Obras
Públicas, que pretende a sua alteração até
ao final do ano.
Assim, a aprovação da Assembleia da República justifica uma análise em diferentes
perspectivas.
Na óptica política, é a primeira iniciativa
de um grupo de cidadãos que obrigou a
Assembleia da República a tomar uma posição. Foi um processo iniciado em 2002
pela Ordem dos Arquitectos, a qual está
de parabéns pela persistência e pelo modo
como conduziu o processo.
A conflitualidade que alguns gostariam de
ter visto entre as duas Ordens não se verificou, nem faria sentido, pois que a posição da Ordem dos Engenheiros, divulgada
em 2004 e apresentada ao Governo, propõe que os projectos de arquitectura de
edifícios sejam elaborados por arquitectos.

Contudo, existem questões a clarificar
sobre o que se entende por projecto de arquitectura e quando deverá o mesmo ser
exigível, sob pena de se transformar um
direito numa forma de intervenção no mercado, exigível em qualquer situação, mesmo
que não justificável, e sobrepondo-se a
outro tipo de projectos.
Por exemplo, em edifícios antigos sujeitos
a remodelações que afectam as estruturas
resistentes e as redes existentes, justificar-se-á mais a obrigatoriedade de apresentação, em sede de licenciamento, dos projectos de engenharia do que de arquitectura.
Também a coordenação de projectos, intervenção da maior importância para garantir a qualidade global, deverá merecer
um entendimento, podendo ser assegurada
por um dos elementos da equipa e não
como um acto exclusivo dos arquitectos.
Mas a revisão do 73/73 proposta pela OE
não se limita à fase de projecto, alarga a
qualificação profissional para as fases de licenciamento, direcção de obras e fiscalização, uma vez que a qualificação para a segurança nos estaleiros foi apresentada em
projecto autónomo.
Na audição da Ordem dos Engenheiros
pela Comissão Especializada da Assembleia
da República, foi esta a posição que defendemos.
Se queremos, de forma séria, uma reforma
legislativa para melhorar a qualidade da
construção, na perspectiva da defesa do
interesse público, dando mais garantias aos
cidadãos – primeiro objectivo das Ordens
ao atribuírem títulos profissionais, por delegação da Assembleia da República –,
então, teremos que analisar as diferentes
intervenções no processo produtivo.
A par da revisão alargada do 73/73,
são necessárias alterações legislativas da Portaria sobre as “Instruções
para elaboração de projectos”, do
RGEU, do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, um novo diploma que introduza a obrigatoriedade
da revisão de projectos e maiores exigências para a manutenção e concessão
de alvarás, entre outros. A revisão integrada da legislação do sector da construção deve ter como objectivo a garantia da
qualidade do bem a produzir, e não apenas alterações limitadas aos direitos de um
ou outro grupo profissional.

Se apenas se alterasse a regulação dos projectos de arquitectura, continuaríamos a
ter bons projectos de que poderiam resultar más construções, como bons projectos
de arquitectura que não conseguirão ser
aprovados pela complexa teia da legislação
que regula o licenciamento municipal, sendo
o inverso também verdade, ou seja, maus
projectos de arquitectura aprovados e bem
construídos.
As consequências práticas da alteração legislativa, no que se refere aos projectos de
arquitectura, são reduzidas a pequenas
obras, em que a maior facilidade em conseguir a aprovação de um projecto determinará a opção do promotor pelo técnico
a contratar, o que não deixa de ser uma
forma de condicionar a concorrência.
Convém recordar que nas cidades de Lisboa e Porto, há muitos anos que os projectos de arquitectura de edifícios são obrigatoriamente subscritos por arquitectos, e
que em 1988 foi publicada a primeira revisão do Decreto 73/73, através do Decreto-Lei n.º 205/88, entregando aos arquitectos a responsabilidade pelos projectos de arquitectura de bens imóveis classificados. Por outro lado, quer nas obras públicas, quer nas privadas de média e grande
dimensão, também se assistiu, desde o início da década de 90, à gradual contratação
de arquitectos para a elaboração de projectos de arquitectura.
Para os engenheiros civis, a elaboração de
projectos de arquitectura é uma actividade
sem expressão, dado não ser esse o objectivo da formação das escolas de engenharia,
o que é uma sorte para os engenheiros. A
sua formação de banda larga permite-lhes
obter competências para desempenhar inúmeras funções, como seja a elaboração de
projectos de geotecnia, de contenção periférica, de estruturas, de redes de águas, de
esgotos, de gás, de ventilação, de segurança
contra incêndios, estudos de comportamento térmico e acústico, lançamento de
concursos, direcção de obras, fiscalização,
gestão e muitas outras actividade da cadeia
produtiva no subsector de edifícios.
Se analisarmos o subsector engenharia civil,
que engloba barragens, estradas, aeroportos, pontes, viadutos, obras hidráulicas e
tantas outras, facilmente se perceberá que
não existe concorrência entre os mercados
de engenharia e de arquitectura.
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É, pois, compreensível
que na actual situação exista uma elevada taxa de desemprego entre os arquitectos mais jovens, muitos dos quais a trabalhar sem receberem vencimento durante
o período de estágio, e que na engenharia
civil, apesar da crise, não se assista a semelhante situação. Para a concepção e produção de uma obra é necessária a intervenção de muitos mais engenheiros do que de
arquitectos.
Se compararmos o número de engenheiros civis e de arquitectos inscritos nas respectivas Ordens, aproximadamente 16.000
e 11.000, respectivamente, percebemos
melhor a relação entre a dimensão e diversidade do mercado da procura e as condicionantes da oferta.
Mas a crise do sector da construção tem
vindo a agravar o mercado de trabalho desde
2003, com tendência para estabilizar num
volume de produção muito inferior ao do
passado, pelo que necessitamos de novas
soluções para os desafios actuais.
As empresas portuguesas de projecto e de
construção, que têm competências demonstradas em muitas décadas de actividade, precisam procurar novos mercados através da
internacionalização, sendo necessária dimensão interna, complementaridade de competências, sinergias e investimentos iniciais difíceis
de conseguir para a esmagadora maioria das
empresas ou dos gabinetes.

Mais do que uma
discussão sobre as vantagens e
inconvenientes de um determinado modelo
de revisão do Decreto 73/73, os gabinetes
de arquitectura e de engenharia de diferentes
especialidades terão que se agregar, através
de fusões ou de Associações Complementares
de Empresas (ACE), para sobreviverem no
mercado interno e avançarem para os concursos internacionais. A crescente complexidade
dos projectos e da construção exige novas
organizações que integrem as diferentes valências, assegurando aos clientes a qualidade
do produto final, inovando e oferecendo cada vez mais valor numa política de diferenciação, característica imprescindível para a sua
sobrevivência.
É um engano pensar que o mercado se regula com a revisão parcial de um Decreto
de 1973.
Há várias empresas de engenharia a trabalhar nos mercados externos, e a recente
formação de uma ACE, entre nove empresas portuguesas de engenharia, com competências diferenciadas, e um gabinete de
arquitectura, com vista a concorrerem nos
mercados do Norte de África e do Médio
Oriente, é um bom exemplo do caminho
a seguir.

* Bastonário da Ordem dos Engenheiros
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Regime de determinação e verificação
do coeficiente de conservação
no novo regime do arrendamento urbano
Fernando Duarte *

A

determinação do valor patrimonial
tributário dos prédios urbanos
No artigo anterior abordámos o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU)
visto pelo lado da actualização das rendas,
à luz da Lei n.º 6/2006, publicada no Diário da República, de 27 de Fevereiro, que
aprovou o NRAU, alterando também o
Código Civil, o Código do Processo Civil,
o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis e o Código do Registo Predial. Tal diploma entra em vigor a 28 de
Junho deste ano e, até lá, deverão ser publicados diversos diplomas complementares da nova lei.
Dada a actualidade de tais matérias e mesmo
correndo o risco de alterações a verificarem-se até à publicação do Decreto-Lei
que porá em vigor o respectivo regime jurídico, pareceu-nos que se justificaria que,
em continuação do anterior, fosse neste
número abordado o projecto de diploma
sobre a determinação e verificação do coeficiente de conservação, com entrada em
vigor prevista também para 28 de Junho.
Por outro lado, tentando corresponder a
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solicitações entretanto recebidas, dá-se também uma panorâmica sobre as disposições
do Código do Imposto Municipal sobre
Imóveis (CIMI), diploma diversas vezes referido no NRAU, no que concerne à determinação do valor patrimonial tributário
dos prédios urbanos para habitação, comércio e serviços (trabalho a levar a cabo por
peritos), muito importante para se determinar o valor do locado, que consiste no
produto do valor daquela avaliação multiplicado pelo coeficiente de conservação.
O regime de determinação e verificação
do coeficiente de conservação
O NRAU estabelece (artigo 32.º) que o
valor do locado é o produto do valor da
avaliação realizada nos termos do artigo 38.º
e seguintes do CIMI, realizada há menos
de três anos, multiplicado pelo coeficiente
de conservação.
Se a avaliação fiscal tiver sido realizada mais
de um ano antes da fixação da nova renda,
o valor previsto é actualizado de acordo
com os coeficientes de actualização das
rendas que tenham entretanto vigorado.
Ao locado edificado com mais de 10 anos
de construção é aplicado o coeficiente de
conservação constante do Quadro 1.

Quadro 1
Nível

Estado
de conservação

Coeficiente

5

Excelente

1,2

4

Bom

1,0

3

Médio

0,9

2

Mau

0,7

1

Péssimo

0,5

A fixação do nível de conservação
dos imóveis locados
O Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(LNEC) elaborou, a pedido do Governo,
uma ficha (que designou documento de
trabalho 2) sobre os elementos do imóvel
a avaliar, os critérios da avaliação e a forma
de cálculo do nível de conservação que
constituirá a base de trabalho para o Engenheiro (ou Arquitecto) proceder à determinação do nível de conservação (ver
Ficha de Avaliação do Estado de Conservação de Edifícios).
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a Ordem dos Engenheiros (e a dos Arquitectos) fornecerá a cada CAM a lista dos
seus membros disponíveis para determinação do nível de conservação. O Engenheiro ou o Arquitecto pode prestar serviços a mais do que uma CAM.
Pela determinação do coeficiente de conservação serão devidas taxas (artigo 20.º
do projecto de diploma que regula as CAM),
cujo valor é fixado pelas Assembleias Municipais, mas que não poderá ultrapassar
uma Unidade de Conta (UC). Cada UC
está fixada em 89,00, valor que vigorará
até ao fim de 2006.
Entende-se por UC (Unidade de Conta
Processual - utilizada sobretudo nos tribunais) a quantia em dinheiro equivalente a
1/4 da Remuneração Mínima Mensal
(RMM). Vigora por períodos de três anos.
A partir de 2007, e até 2009, o seu valor
será de 96,00 (1/4 da RMM em Outubro de 2006).
Os níveis de conservação reflectem o estado de conservação de um prédio urbano
e a existência nesse prédio de infra-estruturas básicas.
Se um prédio tiver o nível de classificação
de péssimo, a CAM determina se o prédio
pode ser reabilitado ou se se impõe a sua
demolição, por apresentar riscos para a segurança ou saúde públicas e não ser tecnicamente viável a sua recuperação.

A determinação do nível de conservação
pode ser requerida por: (i) proprietário, superficiário ou o usufrutuário; (ii) arrendatário com contrato de arrendamento para
habitação celebrado antes de 15/11/1990,
ou com contrato para fim não habitacional
celebrado antes de 05/10/1995; (iii) outras
pessoas previstas na lei. O requerimento
efectuado pelo arrendatário e outras pessoas previstas na lei tem de ser notificado
aos proprietários, superficiários ou usufrutuários.
Compete às Comissões Arbitrais Municipais (CAM) - que integrarão elementos da
Ordem dos Engenheiros - determinar o
nível de conservação, tarefa a levar a cabo
por Engenheiro (ou Arquitecto) com inscrição em vigor na Ordem. Para o efeito,

Dispensa de determinação
do nível de conservação
O senhorio que pretenda actualizar o valor
da renda pode dispensar a determinação
do nível de conservação quando entender
que o prédio se encontra em estado de
conservação bom ou excelente, comunicando tal à CAM. Neste caso, o senhorio
só pode actualizar a renda aplicando o coeficiente de actualização 0,9, correspondente
ao nível de conservação 3. O comprovativo
da comunicação à CAM vale como determinação do nível de conservação e para
efeitos do IMI.
O arrendatário, na resposta pode alegar
que o estado de conservação é mau ou péssimo, caso em que o senhorio pede à CAM
a determinação do nível de conservação.
O coeficiente a aplicar à nova renda será o
que resultar da determinação efectuada,
deixando de se aplicar o coeficiente 0,9.
A nova renda, quando venha a existir ac-

tualização, é devida no mês seguinte à comunicação pelo senhorio do nível de conservação apurado e da renda respectiva.
No prazo de 40 dias a contar da comunicação do senhorio, o arrendatário pode denunciar o contrato, devendo desocupar o
local no prazo de seis meses, e não existindo então alteração da renda.
A escolha de cada Engenheiro ou Arquitecto é feita por sorteio, o qual pode ser
feito usando meios informáticos (Ver
caixa).
A determinação do valor
patrimonial tributário
A determinação do valor patrimonial tributário (artigo 38.º e seguintes do CIMI)
dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços (trabalho a
levar a cabo por peritos) resulta da seguinte
expressão:
Vt = Vc × A × Ca × Cl × Cq × Cv

em que:
Vt = valor patrimonial tributário
Vc = valor base dos prédios edificados
A = área bruta de construção mais a área
excedente à área de implantação
Ca = coeficiente de afectação
Cl = coeficiente de localização
Cq = coeficiente de qualidade e conforto
Cv = coeficiente de vetustez

O valor base dos prédios edificados (Vc)
corresponde ao custo médio de construção

Como é feito o cálculo
para actualização das rendas
O cálculo assenta no valor patrimonial
tributário do locado, obtido a partir de uma
avaliação feita pelas finanças, segundo
critérios do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI). Sobre esse valor, o senhorio
pode aplicar uma taxa máxima de 4%.
A fórmula de cálculo é o valor patrimonial
da casa a multiplicar por 0,04 (relativos
aos 4%) e pelo coeficiente de conservação.
Dividindo por doze (o ano tem 12 meses),
obtém-se a renda mensal.
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por metro quadrado, adicionado do valor
do metro quadrado do terreno de implantação fixado em 25% daquele custo.
O custo médio de construção compreende
os encargos directos e indirectos suportados na construção do edifício, designadamente os relativos a materiais, mão-de-obra,
equipamentos, administração, energia, comunicações e outros consumíveis.
Por proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos, o Governo, por
intermédio do Ministro de Estado e das Finanças, mandou publicar a Portaria n.º
90/2006, de 27 de Janeiro, que fixou o custo
médio de construção por metro quadrado,
para efeitos do artigo 39.º do CIMI (Vc),
em 492, a vigorar no ano de 2006.
A área bruta de construção do edifício ou
da fracção e a área excedente à de implantação (A) resultam da seguinte expressão:
A = Aa × Ab × Ac × Ad

em que:
Aa = área bruta privativa
Ab = áreas brutas dependentes
Ac = área do terreno livre até ao limite de duas
vezes a área de implantação
Ad = área do terreno livre que excede o limite
de duas vezes a área de implantação

A área bruta privativa (Aa) é a superfície
total, medida pelo perímetro exterior e eixos
das paredes ou outros elementos separadores do edifício ou da fracção, inclui varandas privativas, caves e sótãos privativos com
utilização idêntica à do edifício ou da fracção a que se aplica o coeficiente 1.
As áreas brutas dependentes (Ab) são as
áreas cobertas de uso exclusivo, ainda que
constituam partes comuns, mesmo que situadas no exterior do edifício ou fracção,
considerando-se para esse efeito locais acessórios, garagens e parqueamentos, arrecadações, instalações para animais, sótãos ou
caves acessíveis, desde que não integrados
na área bruta privativa, e ainda outros locais privativos de função distinta das anteriores, a que se aplica o coeficiente 0,30.
A área do terreno livre do edifício ou da
fracção ou da sua quota-parte resulta da
diferença entre a área total do terreno e a
área de implantação da construção ou cons84 INGENIUM | Maio/Junho 2006

truções e integra jardins, parques, campos
de jogos, piscinas, quintais e outros logradouros, aplicando-se-lhe, até ao limite de
duas vezes a área de implantação (Ac), o
coeficiente de 0,025, e na área excedente
ao limite de duas vezes a área de implantação (Ad) o de 0,005.
O coeficiente de afectação (Ca) depende
do tipo de utilização dos prédios edificados, de acordo com o Quadro 2.

de implantação varia entre 15% e 45% do
valor das edificações autorizadas ou previstas – valor patrimonial tributário dos terrenos para construção).
O coeficiente de qualidade e conforto (Cq)
é aplicado ao valor base do prédio edificado, podendo ser majorado até 1,7 e minorado até 0,5, e obtém-se adicionando à
unidade os coeficientes majorativos e subtraindo os minorativos que constam dos
Quadros 3 e 4.

Quadro 2
Utilização

Quadro 3

Coeficientes

Comércio

1,20

Serviços

1,10

Habitação

1,00

Prédios urbanos destinados a habitação
Elementos de qualidade e conforto Coeficientes

Habitação social sujeita a regimes
de custos controlados

Majorativos
Moradias unifamiliares

0,70

Até 0,20

Localização em condomínio fechado

0,20

Armazéns e actividade industrial

0,60

Garagem individual

0,04

Estacionamento coberto

0,40

Garagem colectiva

0,03

0,45

Piscina individual

0,06

Piscina colectiva

0,03

Campo de ténis

0,03

Outros equipamentos de lazer

0,04

Prédios não licenciados, em
condições deficientes de habit.
Estacionamento não coberto

0,08

O coeficiente de localização (Cl) varia entre
0,4 e 2, podendo, em situações de habitação dispersa em meio rural, ser reduzido
para 0,35, e em zonas de elevado valor de
mercado imobiliário ser elevado até 3.
Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.
Na fixação do coeficiente de localização
são tidas em consideração, nomeadamente,
as seguintes características:
a) Acessibilidades, considerando-se como
tais a qualidade das vias rodoviárias, ferroviárias, fluviais e marítimas;
b) Proximidade de equipamentos sociais,
designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor
de mercado imobiliário.
O zonamento consiste na determinação
das zonas homogéneas a que se aplicam os
diferentes coeficientes de localização do
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º (o valor da área

Qualidade construtiva

Até 0,15

Localização excepcional

Até 0,02

Sistema central de climatização

0,03

Elevadores em edifícios
de menos de quatro pisos

0,02

Minorativos
Inexistência de cozinha

0,10

Inexistência de instalações sanitárias

0,10

Inexistência de rede pública ou
privada de água

0,08

Inexistência de rede pública ou
privada de electricidade

0,10

Inexistência de rede pública ou
privada de gás

0,02

Inexistência de rede pública ou
privada de esgotos

0,05

Inexistência de ruas pavimentadas

0,03

Existência de áreas inferiores
às regulamentares
Inexistência de elevadores em
edifícios com mais de três pisos
Estado deficiente de conservação

0,05
0,02
Até 0,10

Consultório Jurídico
Quadro 4
Prédios urbanos destinados
a comércio, indústria e serviços
Elementos de qualidade e conforto Coeficientes
Majorativos
Localização em centro comercial

0,25

Localização em edifícios
destinados a escritórios

0,10

Sistema central de climatização

0,10

Qualidade construtiva
Existência de elevadores e ou
escadas rolantes

Até 0,10
0,03

Minorativos
Inexistência de instalações sanitárias

0,10

Inexistência de rede pública ou
privada de água

0,08

Inexistência de rede pública ou
privada de electricidade

0,10

Inexistência de rede pública ou
privada de esgotos

0,05

Inexistência de ruas pavimentadas

0,03

Inexistência de elevadores em edifícios
com mais de três pisos
Estado deficiente de conservação

0,02
Até 0,10

Para efeitos de aplicação dos quadros supra
considera(m)-se:
a) Cozinha: um local onde se encontram
instalados equipamentos adequados para
a preparação de refeições;
b) Instalações sanitárias: os compartimentos
do prédio com um mínimo de equipamentos adequados às respectivas funções;
c) Redes públicas de distribuição de água,
de electricidade, de gás ou de colectores
de esgotos: as que, sendo privadas, sirvam
um aglomerado urbano constituído por
um conjunto de mais de 10 prédios urbanos;
d) Áreas inferiores às regulamentadas: as que
estejam abaixo dos valores mínimos fixados no Regime Geral das Edificações Urbanas (RGEU);

e) Condomínio fechado: um conjunto de
edifícios, moradias ou fracções autónomas, construído num espaço de uso comum
e privado, com acesso condicionado durante ou a totalidade do dia;
f) Piscina: qualquer depósito ou reservatório de água para a prática da natação desde
que disponha de equipamento de circulação e filtragem de água;
g) Equipamentos de lazer: todos os que sirvam para repouso ou para a prática de
actividades lúdicas ou desportivas;
h) Localização excepcional: quando o prédio ou parte do prédio possua vistas panorâmicas sobre o mar, rios, montanhas
ou outros elementos visuais que influenciem o respectivo valor de mercado;
i) Centro comercial: o edifício ou parte de
edifício com um conjunto arquitectonicamente unificado de estabelecimentos
comerciais de diversos ramos, em número
não inferior a 45, promovido, detido e gerido como uma unidade operacional, integrando zona de restauração, tendo sempre uma loja âncora e ou cinemas, zonas
de lazer, segurança e parqueamento;
j) Edifício de escritórios: o prédio ou parte
de prédio concebido arquitectonicamente
por forma a facilitar a adaptação e a instalação de equipamentos de acesso às
novas tecnologias;
k) Deficiente estado de conservação: quando
os elementos construtivos do prédio não
cumpram satisfatoriamente a sua função
ou façam perigar a segurança de pessoas
e bens;
l) Para aferição da qualidade construtiva,
considera-se a utilização de materiais de
construção e revestimento superiores aos
exigíveis correntemente, nomeadamente
madeiras exóticas e rochas ornamentais.
As directrizes para definição da qualidade
de construção, localização excepcional e
estado deficiente de conservação são estabelecidos pela CNAPU com base em critérios dotados de objectividade e, sempre
que possível, com base em fundamentos
técnico-científicos adequados.
O coeficiente de vetustez (Cv) é função
do número inteiro de anos decorridos
desde a data de emissão da licença de
utilização, quando exista, ou data da
conclusão das obras de edificação, de
acordo com o Quadro 5.

Quadro 5
Anos

Coeficiente de vetustez

Menos de 3 anos

1

3a5

0,98

6 a 10

0,95

11 a 15

0,90

16 a 20

0,85

21 a 30

0,80

31 a 40

0,75

41 a 50

0,65

51 a 60

0,55

61 a 80

0,45

Mais de 80 anos

0,35

O valor patrimonial tributário dos terrenos
para construção é o somatório do valor da
área de implantação do edifício a construir,
que é situada dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo, medida pela parte
exterior, adicionado do valor do terreno
adjacente à implantação.
O valor da área de implantação varia entre
15% e 45% do valor das edificações autorizadas ou previstas.
Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação são tidas em consideração as características referidas supra (acessibilidades..., proximidade de equipamentos sociais…, transportes públicos, etc.).
O valor da área adjacente à construção é
calculado nos termos supra mencionados
(vide Ac e Ad).
O valor patrimonial tributário de outros
prédios, é, no caso dos edifícios, determinado nos termos supra indicados, com as
adaptações necessárias. No caso de ser possível utilizar as regras apontadas, deve o
perito utilizar o método do custo adicionado do valor do terreno.
No caso de terrenos, o seu valor unitário
corresponde ao que resulta da aplicação do
coeficiente de 0,005 antes referido, ao produto do valor base dos prédios edificados
pelo coeficiente de localização.
O valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos em ruínas é determinado como se
de terreno para construção se tratasse.
Maio de 2006
* Serviços Jurídicos do CDN
fmduarte@cdn.ordeng.pt
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Conselho
Jurisdicional

Abertura de Processos Disciplinares
Aristides Guedes Coelho

uando é apresentada uma
queixa contra um (uns) Engenheiro(s) duma Região X,
o Presidente do Conselho Directivo despacha-o para o respectivo Presidente do Conselho
Disciplinar, para os fins convenientes.

Q

Em sessão do Conselho Disciplinar, o processo é admitido e
classificado ordenadamente
(CDISX – número/ano) e designado relator um dos três membros, ciclicamente, a menos de
qualquer incompatibilidade.
O primeiro acto do relator, após
a análise da participação, é dar
início ao processo de averigua-

ções, começando por enviar cartas a cada um dos participados
a solicitar os comentários e justificações que entender pertinentes e, eventualmente, designar testemunhas. Cada carta é
acompanhada de uma cópia da
participação.
Este é o método lógico e comum
na justiça, até à decisão de ar-

quivamento ou a constituição
dos arguidos para serem julgados: toda a gente que lê os jornais sabe disso!
Mas há colegas que o desconhecem, pelo que se justifica a publicação desta nota na “Ingenium”.
Num caso em apreço neste Conselho Disciplinar da Região X,
entrou uma participação contra
três Engenheiros, tendo sido
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decisão do Conselho Jurisdicional que
se apresenta, em sede de recurso, é de
Outubro de 2005, e reporta-se a uma
participação efectuada a um Conselho Disciplinar Regional, no âmbito do exercício
de funções docentes.

A

1. Relatório
A Exma. Eng.ª (…) participou disciplinarmente contra os Exmos. Eng.os (…) por
num processo de averiguações instaurado
por sua iniciativa pelo Presidente da (designação da Instituição de Ensino) e num relatório da disciplina de... (a 2.ª), se haverem
pronunciado alegadamente de forma negativa quanto ao seu desempenho científico-pedagógico das funções de docente da (designação da Instituição de Ensino) Departamento de Engenharia (...), instituição onde
todos são professores.
Com base em que a matéria participada não
respeita ao exercício da profissão de engenheiro, antes de professor, ainda que em
escola de engenharia, em relação à qual foi
accionada a jurisdição disciplinar competente, consequentemente se encontrando
fora da jurisdição da Ordem dos Engenheiros, o Conselho Disciplinar da Região (...)
determinou o arquivamento dos autos.
Não concordando com o assim decidido,
veio a participante apresentar recurso fundamentalmente alegando o seguinte:
a) O exercício de funções docentes, por si,
não pode excluir os engenheiros, de entre
si, cumprirem as obrigações deontológicas a que estão obrigados;
b) É irrelevante que enquanto docentes os
86 INGENIUM | Maio/Junho 2006

engenheiros possam estar sujeitos a outra
esfera disciplinar, sendo um falso problema a sobreposição de jurisdições disciplinares;
c) Sendo os participados e a participante
engenheiros, estão subordinados ao dever
plasmado no n.º 4 do art.º 89.º do Est.
Ordem Engenheiros (EO), segundo o
qual “o engenheiro não deve prejudicar
a reputação profissional ou as actividades profissionais dos Colegas...”;
d) As afirmações em causa podem ter repercussões profissionais externas ao ensino, prejudicando a sua reputação como
engenheira em qualquer sector de actividade económica a que a recorrente esteja ou venha a estar ligada.
Porque o Conselho Disciplinar (...) errou
na aplicação do direito, deve ser revogada
a decisão recorrida de arquivamento.
2. Fundamentação
2.1. Quais são, afinal, as afirmações ou juízos de valor produzidos pelos participados
na veste, aliás, de professores, colegas enquanto tal, da recorrente?
Simplesmente as que vinham da participação e que passam a elencar-se como factos
pacificamente provados:
a) O 1.º participado Eng.º (...) no processo
de averiguações instaurado na sequência
de participação da recorrente ao Presidente da (designação da Instituição de
Ensino), terá afirmado (não foi junto o
respectivo auto de declarações, antes o
respectivo instrutor reproduziu o seu depoimento na alín. 1) do ponto 8 do respectivo relatório final) que “considerava

que a Doutora (...) tinha um carácter
patológico, dado que tem a mania da
perseguição, está convencida de que todos
estão contra ela e tem um complexo de
inferioridade que a leva em determinados momentos a considerar-se superior
aos outros. Profissionalmente, na área científica, que não é a do depoente, não
pode emitir opinião. Contudo, verificou
ainda, no concurso para professora coordenadora a que se refere o edital n.º (…),
do DR n.º (...), que o doutoramento que
fez em (…) não teve o desenvolvimento
que a candidata defendia, até pelos comentários que o júri fez”.
b) O 2.º, num relatório da disciplina de
(...), terá disposto que “o funcionamento
da disciplina não foi o mais adequado.
A docente das aulas práticas (turmas P2,
P3, P5, P6, P7, P8 e P11), a Doutora
(...), desde a reunião preparatória do planeamento da disciplina, mostrou pelas
suas atitudes não ter vontade de colaborar com a responsável da disciplina. O
presidente da Comissão Directiva do
Departamento, bem como o orientador
do Grupo de disciplinas de (…) foram
informados desta situação. As notas de
frequência da disciplina apenas foram
tornadas públicas em 14 de Janeiro de
(…), dado que a docente Doutora (...)
só disponibilizou as notas dos trabalhos
práticos dos alunos a 13 de Janeiro, após
pedido por e-mail e insistência da actual
Orientadora do Grupo de disciplinas”.
Participante e participados eram professores da (designação da Instituição de Ensino) e aquelas asserções respeitam à actividade docente da participante e à sua apre-

Conselho
Jurisdicional
aberto o Processo “número CDISX – 2006”.
O relator designado deu início
ao inquérito enviando uma carta
a cada um dos participados, a
que juntou uma cópia da participação, convidando-os a apresentarem os comentários e justificações que entendessem.
Dois dos colegas participados
responderam normalmente.
O terceiro, arvorando-se em Do-

no da Ordem, não respondeu
cordatamente ao solicitado e juntou uma outra na qual produziu
afirmações despropositadas.
A seguir, transcrevem-se algumas dessas afirmações:
“Venho por este meio expressar
a minha indignação sobre a ligeireza com que fui alvo do processo disciplinar…”.
“A Ordem dos Engenheiros não

ciação por parte dos participados também
docentes.
2.2. Conhecendo de direito, simples é a
questão em apreço e evidente a razão do
Conselho Disciplinar que, não vendo na
matéria denunciada qualquer infracção disciplinar por banda dos participados, com
total acerto ordenou o arquivamento dos
autos.
Como questão prévia dir-se-á que nenhuma
alegada “sobreposição de jurisdições disciplinares” foi fundamento para esse arquivamento. Apenas se disse que a situação
em causa relevava somente em termos de
procedimento disciplinar comum (estar-se-ia, decerto, a pensar no Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regional e Local do DL
n.º 24/84 de 16.1) que não do específico
da OE e que não se excluía este por concomitância ou sobreposição daquele.
Ora, dispõe o art.º 1.º do Reg. Disciplinar
da OE que a acção disciplinar da OE tem
por fim defender o exercício competente
e deontologicamente correcto da profissão
de engenheiro, bem como o prestígio e a
dignidade da Ordem e dos seus membros;
e o 2.º que constitui infracção disciplinar a
conduta, seja acção ou omissão, intencional
ou culposa, praticada com violação dos deveres consignados no Estatuto e nos regulamentos estabelecidos.
Na perspectiva da recorrente, em causa está
a violação do dever profissional plasmado
no n.º 4 do art.º 89.º da OE quando dispõe
que “o engenheiro não deve prejudicar a
reputação profissional ou as actividades profissionais de colegas.”.
A atender ao elemento sistemático desse
normativo, sob a epígrafe “Dos deveres recíprocos dos engenheiros”, insere-se o mesmo

pode nem deve instaurar processo desta natureza sem qualquer indício válido de responsabilização dos seus membros, sendo
este tipo de abordagem uma perda
de tempo para todas as pessoas
envolvidas...”.
“Devem também diligenciar para
que os seus membros sejam tratados com elevação”.
Por isso, o relator enviou-lhe

no Capítulo III (do Título II) da OE sugestivamente epigrafado “Deveres decorrentes
do exercício da actividade profissional”. Quer
dizer, o que aqui se tutela é a actividade profissional de engenharia e só essa! A reputação profissional ou as actividades profissionais de colegas que todo o membro da Ordem,
enquanto tal, tem que respeitar é a de engenheiro e as actividades de engenharia, não
de professor ou outra actividade que cumulativamente possa desempenhar-se.
Ora, as afirmações imputadas aos participados e os juízos de valor a elas inerentes foram
feitas na veste de professores, não relevando
aqui obviamente a circunstância de se tratar de ensino de engenharia e tiveram como
alvo sugestivamente a Exma. Doutora (...)
que não a Engenheira.
E não se diga, como a recorrente, que as declarações em causa, conquanto atinentes à
actividade de docência, podem ter reflexos
na profissão de engenheira. Nada se concretizou a esse propósito na altura azada (a presente instância é de recurso), nem agora e,
não sendo certamente o caso dos autos, não
está excluído que um professor menos bom
não possa ser um excelente profissional de
engenharia, tudo para dizer que nem directa
nem reflexamente os juízos de valor dos
participados poderiam ter repercussões profissionais externas ao ensino.
Concluindo, subscrevemos por inteiro a fundamentação do Conselho Disciplinar de que
“os factos participados se encontram fora
da esfera de jurisdição disciplinar da Ordem
dos Engenheiros, porquanto, nos termos do
disposto na alín. m) do n.º 2 do art.º 2.º do
Estatuto da Ordem dos Engenheiros, esta
se exerce apenas sobre os engenheiros quando
estes actuam no exercício da sua actividade
profissional, e o exercício de funções docen-

uma nova carta convidando-os
a “vir esclarecer de forma cordata a natureza da sua intervenção no empreendimento em
causa, sob pena de, não o fazendo, ser efectivamente acusado de infracção disciplinar.”

1 de Maio de 2006

tes, ainda que em escola de engenharia, corresponde ao exercício da profissão de “professor” e não da profissão de “engenheiro”,
cuja definição se encontra no art.º 4.º do
Estatuto da Ordem dos Engenheiros”.
E porque a factualidade denunciada e apurada não permite concluir pela violação do
dever que fundamentava o recurso, nem
qualquer outro, destino diverso não poderá
o mesmo ter que não o seu naufrágio.
3. Decisão
Por todo o exposto e sem necessidade de
outras considerações, julgam improcedente
o recurso e confirmam a decisão recorrida
de arquivamento.

Conselho Jurisdicional
Eng.ª Maria Otilia Santos Pires Caetano, Presidente
Eng.º Aristides Guedes Coelho
Eng.º António Albano Liberal Ferreira
Conselho Disciplinar da Região Norte
Eng.º Aristides Guedes Coelho, Presidente
Eng.º Fernando Pires Maciel Barbosa
Eng.º Luis Manuel Menezes Guimarães de Almeida
Conselho Disciplinar da Região Centro
Eng.ª Maria Otilia Santos Pires Caetano, Presidente
Eng.º Carlos Alberto Esteves Leitão
Eng.º Pedro Borges Lencart e Silva
Conselho Disciplinar da Região Sul
Eng.º António Albano Liberal Ferreira, Presidente
Eng.º Bernardo Manuel Palma Mira Delgado
Eng.º Christian Bastos Andersen
Conselho Disciplinar da Secção Regional dos Açores
Eng.º Augusto de Oliveira Cymbron Borges de Sousa, Presidente
Eng.º Humberto da Trindade Borges de Melo
Eng.º José António Tavares Resendes
Conselho Disciplinar da Secção Regional da Madeira
Eng.º Manuel José de Sousa Pita, Presidente
Eng.ª Ângela Maria Dias Nascimento
Eng.º Henrique Luís Magalhães Oliveira Seabra
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Resumo da Legislação
Presidência do Conselho de Ministros
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2006,
de 27 de Abril de 2006
Aprova, para efeitos de discussão pública, a proposta técnica do Programa Nacional da Política
de Ordenamento do Território.
Reprodução do teor principal do preâmbulo:
“A Lei de Bases da Política de Ordenamento do
Território e do Urbanismo, Lei n.º 48/98, de 11
de Agosto, veio definir o sistema de gestão territorial português, caracterizando como pilar dos
instrumentos de desenvolvimento territorial o Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território (PNPOT), cujas directrizes e orientações
fundamentais traduzem um modelo de organização espacial que terá em conta o sistema urbano,
as redes, as infra-estruturas e os equipamentos
de interesse nacional, bem como as áreas de interesse nacional em termos agrícolas, ambientais
e patrimoniais.
Por outro lado, o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, vem, em
desenvolvimento da Lei de Bases, definir as relações entre os vários tipos de instrumentos, bem
como o procedimento administrativo a que está
sujeita a sua elaboração.
(…)
O Programa de Governo do XVII Governo Constitucional determina a conclusão, aprovação e
aplicação do PNPOT, o qual, juntamente com a
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS), deverá constituir o quadro de referência estratégico para as diversas intervenções
com impacte territorial relevante, incluindo as que
virão a ser consideradas nos programas operacionais para o próximo período de programação
e implementação da política de coesão comunitária (2007-2013).
(…)
Sem prejuízo da aplicação do PNPOT a todo território nacional, a verdade é que a especificidade
e o estatuto autonómico das Regiões Autónomas
determinaram um faseamento distinto dos trabalhos para estas últimas, pelo que o seu tratamento
no relatório e no programa de acção deverá ser
completado de acordo com os contributos enviados pelos governos próprios das Regiões Autónomas até à aprovação final em Conselho de Ministros.
(…)
Considerando a importância estratégica do PNPOT
como instrumento de política de desenvolvimento
territorial e como elemento fundamental para a
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coesão territorial do País, devendo traduzir e apoiar
as grandes opções estratégicas definidas para o
País, numa óptica de construção de unidade na
diversidade;
Considerando a necessidade de orientar os serviços responsáveis pela elaboração do PNPOT
no que se refere à publicitação e discussão pública da proposta no sentido de divulgar o Programa e de assegurar o máximo de sugestões
possível, legitimando-a com todos os contributos
recolhidos;
Considerando a necessidade e oportunidade de
formalizar os resultados do procedimento de elaboração do PNPOT, o Governo decide aprovar a
proposta antes de a mesma ser submetida a discussão pública, e sem prejuízo das alterações que
possam ser introduzidas decorrentes da ponderação dos resultados dessa discussão pública.”
Resolução do Conselho de Ministros n.º 63/2006,
de 18 de Maio de 2006
Aprova o Programa Legislar Melhor.
Declaração de Rectificação n.º 28-A/2006,
de 19 de Maio de 2006
De ter sido rectificada a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 28/2006, que determina a elaboração do Plano Regional de Ordenamento do
Território para o Alentejo, publicada no Diário da
República, 1.ª série, n.º 59, de 23 de Março de
2006.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006,
de 26 de Maio de 2006
Aprova o Plano Nacional de Defesa da Floresta
contra Incêndios.
Declaração de Rectificação n.º 28-A/2006,
de 26 de Maio de 2006
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 76-A/2006,
de 29 de Março, que actualiza e flexibiliza os modelos de governo das sociedades anónimas, adopta
medidas de simplificação e eliminação de actos
e procedimentos notariais e registrais e aprova o
novo regime jurídico da dissolução e da liquidação de entidades comerciais, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 63, de 29 de Março de 2006.

Assembleia da República
Lei n.º 12/2006,
de 4 de Abril de 2006
Autoriza o Governo a legislar sobre o regime das
infracções das normas estabelecidas no âmbito

do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Lei Orgânica n.º 2/2006,
de 17 de Abril de 2006
Quarta alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de Outubro (Lei da Nacionalidade).
Declaração de Rectificação n.º 24/2006,
de 17 de Abril de 2006
De ter sido rectificada a Lei n.º 6/2006, de 27
de Fevereiro [aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU), que estabelece um regime especial de actualização das rendas antigas
e altera o Código Civil, o Código de Processo Civil,
o Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código do Registo Predial], publicada no
Diário da República, 1.ª série-A, n.º 41, de 27
de Fevereiro de 2006.

Ministério das Obras Públicas
Transportes e Comunicações
Decreto-Lei n.º 79/2006,
de 4 de Abril de 2006
Aprova o Regulamento dos Sistemas Energéticos
de Climatização em Edifícios.
Decreto-Lei n.º 80/2006,
de 4 de Abril de 2006
Aprova o Regulamento das Características de
Comportamento Térmico dos Edifícios (RCCTE).

Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural
e das Pescas
Portaria n.º 456/2006,
de 16 de Maio de 2006
Altera a Portaria n.º 448-A/2001, de 3 de Maio,
que aprova o Regulamento de Aplicação das Acções n.os 3.1 e 3.2, “Apoio à Silvicultura” e “Restabelecimento do Potencial de Produção Silvícola”, da medida n.º 3 do Programa Operacional
Agricultura e Desenvolvimento Rural – Programa
AGRO.
Decreto-Lei n.º 86/2006,
de 23 de Maio de 2006
Transpõe, parcialmente, para a ordem jurídica
nacional as Directivas n.os 2005/46/CE, da Comissão, de 8 de Julho, 2005/48/CE, da Comissão, de 23 de Agosto, 2005/70/CE, da Comissão, de 20 de Outubro, na parte em que alteram
a Directiva n.º 86/363/CEE, do Conselho, de 24
de Julho, que fixa os teores máximos de resíduos
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de determinados pesticidas à superfície e no interior dos cereais, géneros alimentícios de origem
animal e de determinados produtos de origem
vegetal, na parte relativa aos géneros alimentícios
de origem animal e alterando o Decreto-Lei n.º
51/2004, de 10 de Março.
Decreto-Lei n.º 87/2006,
23 de Maio de 2006
Transpõe para a ordem jurídica nacional as Directivas n.os 2005/53/CE, de 16 de Setembro,
2005/54/CE, de 19 de Setembro, e 2005/58/
CE, de 21 de Setembro, da Comissão, introduzindo alterações ao anexo I do Decreto-Lei n.º
94/98, de 15 de Abril, relativo à colocação de
produtos fitofarmacêuticos no mercado.

Ministério da Economia
e da Inovação
Decreto-Lei n.º 78/2006,
de 4 de Abril de 2006
Aprova o Sistema Nacional de Certificação Energética e da Qualidade do Ar Interior nos Edifícios
e transpõe parcialmente para a ordem jurídica
nacional a Directiva n.º 2002/91/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao desempenho energético dos edifícios.
Decreto-Lei n.º 81/2006,
de 20 de Abril de 2006
Aprova o regime relativo às condições de utilização dos parques e zonas de estacionamento, revogando o Decreto Regulamentar n.º 2-B/2005, de 24 de Março.
Decreto-Lei n.º 82/2006,
de 3 de Maio de 2006
Altera o Decreto-Lei n.º 359/91,
de 21 de Setembro, alargando
a obrigatoriedade de indicação
da taxa anual de encargos efec-

tiva global (TAEG) a todas as comunicações comerciais relativas ao crédito ao consumo.
Decreto-Lei n.º 90/2006,
de 24 de Maio de 2006
Estabelece os princípios de alocação dos custos
resultantes da remuneração da produção de electricidade, prevista no Decreto-Lei n.º 189/88, de
27 de Maio.

Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional
Portaria n.º 387/2006,
de 21 de Abril de 2006
Estabelece as regras relativas à atribuição de licenças de emissão a novas instalações.
Portaria n.º 430/2006,
de 3 de Maio de 2006
Fixa, para vigorar em 2006, o preço da habitação por metro quadrado de área útil (Pc), a que
se refere a alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de Abril.
Portaria n.º 459/2006,
de 18 de Maio de 2006
Suspende a admissão de novas candidaturas às
acções da medida AGRIS.
Decreto-Lei n.º 92/2006,
de 25 de Maio de 2006
Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 366-A/97,
de 20 de Dezembro, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Directiva n.º 2004/12/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
Fevereiro, relativa a embalagens e resíduos de
embalagens.

a Directiva n.º 2005/67/CE, da Comissão, de 18
de Outubro, relativa à homologação de tractores
agrícolas ou florestais, e altera os Decretos-Leis
n.os 74/2005, de 24 de Março, e 3/2002, de 4
de Janeiro.

Ministério das Finanças
Portaria n.º 429/2006,
de 3 de Maio de 2006
Aprova o coeficiente de desvalorização da moeda
para efeitos de correcção monetária dos valores
de aquisição de determinados bens e direitos.
Declaração n.º 8/2006,
de 10 de Maio de 2006
Publica os mapas I a IX modificados em virtude
das alterações efectuadas até 31 de Março respeitantes ao Orçamento do Estado para 2006.
Portaria n.º 500/2006,
de 31 de Maio de 2006
Determina que o imposto municipal sobre veículos devido pelo uso e fruição de veículos automóveis, motociclos, aeronaves e barcos de recreio
de uso particular relativo ao ano de 2006 seja
liquidado e pago durante o período de 16 de
Junho a 14 de Julho.
Portaria n.º 499/2006,
de 31 de Maio de 2006
Aprova a declaração de autoliquidação prevista
no n.º 2 do artigo 9.º do Regulamento dos Impostos de Circulação e Camionagem. Revoga a
Portaria n.º 922/99, de 20 de Outubro.

Ministério da Administração Interna
Decreto-Lei n.º 89/2006,
de 24 de Maio de 2006
Transpõe para a ordem
jurídica nacional
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o artigo anterior, começava a tornar-se visível a importância crescente
que António de Almeida Vasconcelos Correia vinha assumindo na condução
da fase final do processo que havia de conduzir à constituição da Ordem dos Engenheiros.
Presidente da Direcção da Associação dos
Engenheiros Civis Portugueses (AECP),
eleita em 1934, foi sob o seu mandato que
se tornou possível preparar o Projecto de
Estatuto Profissional dos Engenheiros, confirmando a reivindicação de que a futura
Ordem deveria compreender apenas as especialidades de engenharia correspondentes ou equivalentes às professadas nas escolas superiores de engenharia portuguesas. Como vimos então, a publicação do
decreto-lei n.º 27 288, de 24 de Novembro de 19361, criava o Sindicato Nacional
dos Engenheiros com a designação de
Ordem dos Engenheiros, satisfazendo, finalmente, uma velha aspiração dos engenheiros da AECP.
Foi grande o regozijo no seio da classe, sobretudo pelo que o diploma dispunha no
respeitante ao estatuto da profissão e às
funções disciplinares atribuídas à nova associação dos engenheiros. Para a Ordem
recém-criada, integrada na organização corporativa do Estado Novo que desta forma
passava a desempenhar um papel político
relevante, transitaram os sócios da AECP,
uma vez que o novo organismo era de inscrição obrigatória para todos os indivíduos
habilitados legalmente ao exercício, em Portugal, da profissão de Engenheiro.
A par da Assembleia-geral, constituída pelos
membros efectivos (os de naturalidade portuguesa, distintos da categoria de membros
agregados, de nacionalidade estrangeira),
surgiam o Conselho Disciplinar, as secções
de Acção Cultural das especialidades e,
naturalmente, o Conselho Directivo, órgão
executivo por excelência, com funções de
representação externa da Ordem e coordenador das suas actividades.
Foram eleitos para o primeiro Conselho
Directivo os engenheiros António de Vasconcelos Correia, presidente, Duarte Abe-

N

António de Vasconcelos Correia

Primeiro Presidente
da Ordem dos Engenheiros
cassis, vice-presidente, José Mercier Marques, secretário, e como tesoureiro Manuel
Aboim Sande Lemos.
É, portanto, neste quadro que a, até então,
discreta figura de António Vasconcelos
Correia nos surge como um elemento importante no contexto da evolução do papel
dos engenheiros em Portugal, do seu estatuto social e da constituição da sua principal organização profissional.
De resto, este primeiro mandato foi sobretudo ocupado pelos trabalhos de instalação
e, como os próprios afirmam no primeiro
relatório do Conselho Directivo, “porque
se tratava de uma fase inicial”, não foi pos-

1 Suplemento ao Diário do Governo, I Série, de 24 de Novembro de 1936.
2 Cf. Relatório do Conselho Directivo da Ordem dos Engenheiros relativo ao ano de 1937, Papelaria Fernandes, Lisboa.
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sível um desempenho tão cabal como se
desejava porque (...) “houve que atender
a um certo número de factos e circunstâncias que não permitiram que os trabalhos
tivessem o desenvolvimento que, porventura, seria de esperar”2.
Apesar destes condicionalismos, ainda foi
possível cumprir um programa cultural relativamente vasto, que integrou conferências e visitas de estudo e, para além de ter
sido assegurado o funcionamento corrente
da nova associação, pôde ser inaugurada a
delegação do Porto, foram lançados os fundamentos de uma biblioteca, foram adquiridos alguns instrumentos técnicos que po-
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deriam ser alugados pelos associados, foi
reiteradamente feita a defesa do título e
da profissão de engenheiro e foram acautelados, junto de várias instâncias privadas
e públicas, os interesses profissionais dos
seus membros, foi assegurada a representação da Ordem quer na Câmara Corporativa quer no Conselho de Estética Citadina de Lisboa e, a partir do segundo ano,
passou a ser distribuído com regularidade
mensal o Boletim da Ordem. Por fim, uma
referência ao convite formulado pela Institution of Civil Engineers para que a Ordem
indicasse um candidato para receber a medalha Lord Kevin em 1938, tendo a Ordem
proposto o “nome do sábio almirante Gago
Coutinho”3.
António Vasconcelos Correia, filho do também engenheiro e construtor naval Júlio
César de Vasconcelos Correia, formou-se
em engenharia civil na Escola do Exército
de Lisboa, no ano de 1894. A sua carreira
profissional foi em grande parte desenvolvida na Companhia dos Caminhos de Ferro
Portugueses, onde prosseguiu dois estágios
de pós licenciatura, o primeiro nas oficinas
de Santa Apolónia e o segundo no Entroncamento e nas Caldas da Rainha.
Num percurso ascensional relativamente
rápido para altura, entre 1896 e 1901, foi
promovido sucessivamente a maquinista
de 2.ª classe (1896), a agente técnico dos
serviços de material e tracção, a subchefe
do depósito de máquinas de Campolide e
a adjunto do chefe das oficinas da mesma
companhia em 1897.
Pouco depois, chegou à categoria de sub-inspector (1899) e a inspector de tracção
(1901). Terminada esta fase, Vasconcelos
Correia, a partir de 1904, passou a poder
usar o título de engenheiro, primeiro do serviço de tracção e, logo a seguir, como adido
à Direcção-Geral da CP.
Dois anos após, ainda jovem, foi promovido a engenheiro-chefe dos serviços de
movimento, e logo a seguir, em 1910, passou a engenheiro-chefe adjunto da divisão
de exploração da companhia. Ainda nesse
ano, por nomeação governamental, Vasconcelos Correia ascendeu ao desempenho
de funções na administração da CP, cargo
3
4
5
6
7
8

que desempenhou entre 1910 e
1921, transitando posteriormente,
em 1922, para vogal da Comissão
de Orçamento da Companhia e,
em 1926, por proposta do então
presidente do Conselho de Administração Rui Ennes Ulrich, foi chamado a desempenhar o cargo de
vice-presidente do CA e da respectiva Comissão Executiva.
Sete anos depois, em 1933, na sequência da saída de Rui Ulrich, entretanto nomeado embaixador de
Portugal em Londres, António Vasconcelos Correia foi elevado ao
cargo de Presidente do Conselho
de Administração e da Comissão
Executiva da empresa, tendo desempenhado ambas as funções até 1947, data em
que se reformou.
Considerado um especialista em transportes terrestres, deve salientar-se que Vasconcelos Correia fez parte daquele reduzido escol de engenheiros que, nos finais
da década de 20, conjuntamente com a
Associação Industrial Portuguesa, se lançou na concepção de um projecto de desenvolvimento industrial para o País com
um enquadramento e propósitos a que já
nos referimos em artigos anteriores.
É, aliás, neste contexto, integrado num ciclo
de conferências promovido pela AIP, no
decurso do qual surgem alguns dos nomes
mais sonantes dos meios económicos e empresariais portugueses, que profere, em Junho de 1928, na Liga Naval, uma prelecção
intitulada Caminhos de Ferro. Aqui tem
oportunidade de equacionar a situação da
nossa rede ferroviária, faz comparações com
indicadores internacionais, escalpeliza minuciosamente as condições de funcionamento de todas as linhas existentes no território continental, analisa os tarifários vigentes, quer para passageiros quer os preços
praticados no transporte de mercadorias, e,
finalmente, faz propostas de melhoramento
quer das infra-estruturas existentes, quer
do material circulante4.
Mais tarde, em 1936, no decurso da I Sessão Legislativa, vamos encontrá-lo procurador à Câmara Corporativa, nomeado por

deliberação do Conselho Corporativo para
a vaga da 10.ª secção de Transportes onde
foi substituir o engenheiro Joaquim José
de Andrade e Silva, recentemente empossado como ministro das Obras Públicas e
Comunicações5. Como procurador, Vasconcelos Correia, sem prejuízo de ter sido
designado assessor da Presidência da Câmara Corporativa, presidente da 8.ª (electricidade) e 10.ª secções e vogal da 9.ª
(construção e materiais de construção),
12.ª (crédito e seguros) e 21.ª (obras públicas e comunicações)6, apesar de ter subscrito alguns importantes pareceres, teve
uma actuação relativamente discreta.
Saliente-se a sua posição na sequência da
discussão da proposta de lei (de 1938),
sobre um adicional que devia incidir sobre
as tarifas ferroviárias, como resultado da
crise porque passavam as companhias de
caminhos de ferro devido ao aumento do
custo internacional do carvão e dos metais7; no texto da proposta era defendido
um aumento generalizado das tarifas para
fazer face a uma conjuntura particularmente gravosa para as empresas. Sobre a
proposta do Governo, submetida à apreciação da Câmara Corporativa, foi emitido
um parecer de que foi relator Rui Ulrich
que, por sua vez, mereceu da parte de Vasconcelos Correia algumas discordâncias
que, quando da votação, vieram a ser levadas em linha de conta e ratificadas pelo
plenário da Assembleia Nacional8.

Idem e Relatório do Conselho Directivo da Ordem dos Engenheiros relativo ao ano de 1938, Papelaria Fernandes, Lisboa, 1939.
Vd. António Vasconcelos Correia, Caminhos de Ferro, Conferências promovidas pela Associação Industrial Portuguesa, Tipografia da Sociedade Gráfica Portuguesa, Lisboa, s/d.
Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao n.º 89, de 27 de Novembro de 1936.
Sessão da Comissão de Verificação de Poderes da Câmara Corporativa de 23 de Janeiro de 1937, Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao n.º 189, de 25 de Janeiro de 1937, p.1.
Diário das Sessões da Assembleia Nacional, 10.º suplemento ao n.º 158, de 18 de Fevereiro de 1938.
Diário das Sessões da Assembleia Nacional, n.º 160, de 23 de Fevereiro de 1938.
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Pouco depois, a 9 de Junho desse mesmo
ano, é possível encontrar não só alguns dos
argumentos então defendidos sob a forma
de declaração de voto mas, sobretudo, um
desenvolvido trabalho sobre a crise porque
estava a passar a indústria ferroviária “certamente a mais grave e demorada de toda a
sua existência”. Na conferência proferida na
Sociedade de Geografia de Lisboa e denominada A Vida da CP desde o Convénio de
1894 – Dificuldades e Soluções9, produz uma
bem documentada retrospectiva da evolução do sector em Portugal ou, como expressamente refere, “uma análise desapaixonada
do passado que poderia, talvez, fornecer elementos susceptíveis de esclarecer factos que
propositada, ou inconscientemente, têm sido
interpretados de forma errónea”10, terminando a sua longa explanação com promessas de melhoramentos a introduzir no curto
prazo, quer do ponto de vista da gestão corrente e estratégica da Companhia, quer no
que se refere à melhoria do serviço de transporte prestado ao público11.
Ainda durante esta primeira legislatura,
Vasconcelos Correia subscreveu, entre outros, três importantes pareceres: um relativo à que viria ser a lei n.º 1914, da Reconstituição Económica (1935), outro reportando à que seria a primeira lei do condicionamento industrial (1937) e um terceiro sobre o estatuto jurídico dos caminhos-de-ferro.
Nomeado, de novo, procurador à Câmara
Corporativa na II Legislatura (1938-1942),
integrou então a Secção de Transportes e
Turismo, como representante das empresas ferroviárias e a Secção de Crédito e
Previdência, em representação dos estabelecimentos de crédito, na qualidade de presidente do Grémio Nacional dos Bancos e
Casas Bancárias. Além disso, foi novamente
designado para assessor da Presidência da
CC12 e nomeado presidente das secções
de Minas, pedreiras e águas minerais, Indústrias metalúrgicas e químicas e de Electricidade e combustíveis13.
De igual modo, continuou a assegurar a representação da Ordem dos Engenheiros na

CC, como reza o acórdão da Comissão de
Verificação dos Poderes: “considerando
que dos documentos enviados se vê que
foi eleito presidente do conselho directivo
da Ordem dos Engenheiros o engenheiro
Sr. António de Almeida Vasconcelos Correia, não havendo qualquer dúvida respeitante quer à sua eleição, quer à atribuição
legal, nos termos do artigo 6.º, alínea c), e
do artigo 9.º do decreto-lei n.º 29 111, do
direito e encargo de representar a sua
Ordem na Câmara Corporativa”14.
Ao longo deste mandato subscreveu os pareceres relativos à electrificação rural do
País (27 de Fevereiro de 1939), à proposta
de lei acerca da exploração de pedreira (8
de Março de 1939), e o parecer respeitante à proposta de lei n.º 26 sobre a navegação para as Colónias (10 de Janeiro de
1939)15. Foi ainda relator do parecer subsidiário da secção de Transportes e Turismo consultada subsidiariamente sobre a
base XII (relativa ao transporte e condições de transportes dos minérios) da proposta de lei relativa a fomento mineiro16.
Mais uma vez designado procurador da Câmara Corporativa na III Legislatura (1942-1945), António Vasconcelos Correia acumulou os cargos de assessor da Presidência
da Câmara Corporativa e presidente da Secção de Minas, Pedreiras e Águas Minerais
e da Secção de Electricidade e Combustíveis17. Durante estas sessões legislativas, a
sua actividade mais relevante parece ter-se
restringido à subscrição dos pareceres sobre
as propostas de lei acerca da electrificação
do País (24 de Outubro de 1944; lei a que
já fizemos várias referências, elaborada pelo
engenheiro Ferreira Dias, também ele presidente do Conselho Directivo da Ordem
dos Engenheiros, entre 1945 e 1947) e a
que se referia à coordenação dos transportes terrestres (2 de Maio de 1945).
Novamente procurador para IV Legislatura,
de 1945 a 1949, foi assessor do Conselho
da Presidência e presidente das Secções de
Minas, Pedreiras e Águas Minerais e de Transportes e Turismo (29-11-1945)18. Nesta legislatura António Vasconcelos Correia ape-

nas subscreveu o parecer relativo à proposta
de lei sobre exploração portuária19.
Vasconcelos Correia desempenhou ainda
alguns outros cargos de relevo, tendo sido
administrador delegado e presidente do
Conselho de Administração da Companhia
de Seguros Lusitânia (1911-1928), perito
de transportes junto da delegação portuguesa à Conferência Internacional de Génova (1922), director e administrador do
Banco Lisboa & Açores (1927-1954), presidente da Assembleia-geral da Companhia
Agrícola Ultramarina (1930) e presidente
do Grémio Nacional dos Bancos e Casas
Bancárias.
António de Almeida Vasconcelos Correia
que conduziu os destinos da Ordem dos
Engenheiros nos primeiros anos da sua actividade, entre 20 de Janeiro de 1937 e 29
de Fevereiro de 1940, tendo sido efectivamente o seu primeiro Presidente, reformou-se em 1947 como Presidente do Conselho de Administração da CP. Em 1945,
como prémio por uma vida de trabalho, foi
agraciado com a Grã-cruz da Ordem do
Mérito Industrial por ocasião do 50.º aniversário da sua entrada ao serviço da CP.
Morreu em Lisboa, com 74 anos, em 3 de
Dezembro de 1956.
* Professora do Departamento de História
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
9 Cf. António Vasconcelos Correia, A Vida da C. P. desde o Convénio de 1984. Dificuldades e soluções, Conferência proferida na Sociedade de Geografia de Lisboa em 9 de junho de
1938, Lisboa, Oficinas Gráficas da C. P., 1938, p.6.
10 Ibidem.
11 Cf. op.cit., Considerações finais, pp. 108 a 115.
12 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao
n.º 5, de 2 de Dezembro de 1938.
13 Idem.
14 Acórdão da Comissão de Verificação de Poderes, Diário das
Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao n.º 5, de 2
de Dezembro de 1938.
15 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao
n.º 47, de 18 de Novembro de 1939.
16 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao
n.º 45, de 13 de Março de 1939.
17 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao
n.º 4, de 2 de Dezembro de 1942.
18 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, suplemento ao
n.º 58, de 27 de Novembro de 1946.
19 Diário das Sessões da Assembleia Nacional, n.º 185, de 2
de Abril de 1949.
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Porque é que CDs riscados continuam a funcionar? Como é possível
transmitir imagens a centenas de milhões de quilómetros? E como
pode a Matemática correspondente ajudar a ganhar no Totobola?
Jorge Buescu *

S

e o leitor é tão desleixado como eu com
os seus CDs, poderá já ter ficado admirado com a sua extraordinária resistência
aos maus-tratos. Pode empilhá-los fora das
caixas, a apanhar pó, muitas vezes a sofrer
riscos (um CD meu chegou a ser mordido
por uma criança, ficando gravadas pequenas
marcas de dentes!) – e, no entanto, as gravações continuam impecáveis. No caso de
ouvir música há mais de 20 anos, recordar-se-á da exasperante fragilidade dos discos de
vinil: qualquer risco, por menor que fosse, era
suficiente para arruinar uma gravação. Por
vezes bastava que o disco fosse lido por uma
agulha com alguma poeira para que se acumulasse pó nas espiras – causando o angustiante efeito de “batata frita” na audição.
O mesmo se passa com os seus CDs ou
DVDs de jogos para computador (que não
temos muitas vezes paciência para arrumar).
Se olhar para a face que é lida, estará provavelmente com dedadas, sujidade, mesmo
riscos – e, contudo, os programas correm
perfeitamente. Milagre?
Considere agora uma outra questão curiosa.
O leitor certamente já viu muitas das impressionantes fotografias de Marte obtidas
nas últimas décadas pelas missões espaciais
enviadas (Mariner, Pathfinder, Surveyor e
os recentes robots Rovers); caso contrário,
faça-o em http://mars.jpl.nasa.gov/ ou http://
marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html,
por exemplo. Um mistério: os emissores dos
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dados têm alguns watts de potência – o equivalente a uma lâmpada de incandescência
doméstica, e muito menos do que uma antena de um operador de telemóvel. Os dados
viajam uma distância variável, mas da ordem
da centena de milhão de quilómetros através de um agressivo banho de radiação solar.
Apesar disto, chegam-nos com uma definição e precisão superiores a uma foto de família em férias. Novo milagre?
Em nenhum dos casos há milagre, mas sim
Matemática. E, talvez surpreendentemente,
a mesma Matemática.
A Matemática em questão é recente: tem
pouco mais de meio século, e dá pelo nome
de Teoria de Códigos. A Teoria de Códigos
lida com a questão da transmissão de dados
através de canais de comunicação com ruído
(por exemplo, a leitura de uma música a
partir de um CD com riscos ou a reconstrução de uma mensagem digital bombardeada
com radiação gama enquanto viaja de Marte
para a Terra). A Teoria de Códigos tenta
construir formas de uma mensagem (eventualmente degradada) ser fácil de ler e, portanto, resistente a eventuais erros de transmissão. A Teoria de Códigos não deve ser
confundida com a Criptografia, que tem
precisamente o objectivo oposto: tornar uma
mensagem difícil de decifrar (ao contrário
do que as imprecisões da linguagem usual
fazem supor, um código não é uma cifra).
Poder-se-ia pensar ingenuamente que a questão de transmitir informação através de canais com ruído fosse simples de resolver. Por
exemplo: se eu não receber bem uma parte

de um telefonema internacional, posso pedir
ao meu interlocutor para repetir o que estava a dizer. No entanto, esse processo não
só é ineficiente (ambos vamos perder todo
o tempo, e custos, até aí gastos na comunicação), como, em certos casos, é de todo
impossível: se os dados de uma fotografia de
Marte chegarem deteriorados, o satélite não
pode simplesmente voltar para trás e tirar
outra foto da mesma perspectiva.
Assim, um objectivo importante é o de utilizar apenas “palavras” na transmissão (sequências de números, frequentemente 0s e
1s) que permitam detectar automaticamente
se houve erros na transmissão. O conjunto
das palavras utilizadas chama-se código; e o
código diz-se detector de erros.
Um processo simples é o da verificação de
paridade. Suponhamos que eu quero enviar
quatro palavras de dois bits, 0 e 1, através
de um canal de comunicação com ruído. Talvez as palavras representem os pontos cardeais N, S, E, W, dando, portanto, instruções de navegação. Posso acrescentar um
terceiro bit – de paridade – que é 0 se a soma
dos bits anteriores é par e 1 se for ímpar.
Assim, as palavras admissíveis por este código são (Fig. 1):
(separa-se o bit de paridade
00-0
com um hífen apenas por cla01-1
reza). Assim, se transmitirmos uma destas palavras de
10-1
três bits e o ruído do canal
11-1
introduzir um erro num dos
Fig. 1
bits, transformando um 0
num 1 ou vice-versa, o receptor da mensagem detectará imediatamente que houve um
erro de transmissão: o bit de paridade deixa
de bater certo.
Este processo é uma melhoria, mas está longe
da perfeição. Note-se que, embora se detectem erros, não há forma de saber onde eles
foram cometidos. Por exemplo, se eu receber a palavra 10-0, sei que houve um erro,
pois ela não pertence ao código; mas não
tenho maneira de saber em qual dos 3 bits
ele ocorreu. O facto de eu detectar que uma
mensagem está errada pode não me ser muito
útil: se eu tiver meios para pedir a retransmissão da mensagem (como num telefonema
ou fax), o mal é menor; mas em casos das
fotos de Marte é impossível pedir a retransmissão. O ideal seria dispor de códigos que,
não só detectassem a ocorrência de erros,
como os corrigissem automaticamente.

Crónica
É esta a questão central da Teoria de Códigos. O matemático Claude Shannon provou,
em 1945, a existência abstracta destes códigos correctores de erros, embora não fornecesse um processo de os construir. O passo
seguinte foi dado em 1947 pelo seu colega
nos Bell Labs, o também matemático Richard Hamming. Convém recordar que estamos no tempo dos primeiros computadores, uns monstros de válvulas que ocupam
andares inteiros e demoravam dias a correr
pequenos programas.
Reza então a história que Hamming se irritou
com um computador em que deixava a correr os seus programas ao fim-de-semana. Hamming introduzia o programa em fita perfurada,
a máquina começava a zumbir e ele ia para
casa. Na segunda-feira de manhã, Hamming
verificava que a máquina tinha detectado um
erro no seu programa e tinha terminado todo
o processo, desperdiçando, assim, preciosos
dias de trabalho. “Que diabo”, pensou Hamming, “se o computador detecta erros porque
não há-de conseguir corrigi-los?”.
Da frustração de Hamming nasceram os primeiros códigos correctores de erros, hoje
chamados códigos de Hamming. A ideia básica é generalizar a verificação de paridade
da maneira mais precisa mas mais eficiente
possível, utilizando o número mínimo de bits
possível para “cobrir” a palavra de código
com precisão máxima. A maximização da
precisão permite detectar onde foi cometido
o erro, corrigindo-o.
Para dar um exemplo concreto, imaginemos
o problema anterior: transmitir um conjunto
de quatro palavras de dois bits cada uma.
No entanto, em vez de usar apenas um bit
de paridade vou usar em cada palavra três
bits extra (Fig.2).
Imagine-se, então, que eu
00-000
recebo a palavra 11-110,
01-101
que não pertence ao có10-110
digo. Claramente, houve
um erro de transmissão.
11-011
Mas agora, supondo que
Fig. 2
houve apenas um erro, eu
sei dizer onde foi: a única palavra do código
a partir da qual é possível atingir a palavra
recebida apenas com uma alteração é a 3.ª,
10-110. Assim, posso afirmar que o erro foi
cometido no 2.º bit e a palavra original não
era a que eu recebi mas sim 10-110. O meu
código corrigiu o erro na transmissão! E esta
propriedade é geral, como o leitor pode ve-

rificar: dada uma palavra qualquer de 5 bits
(há 32 possibilidades), existe uma e uma só
palavra do código acima que a pode originar
apenas com uma alteração. É esta propriedade que torna este código especial. Já agora,
este é o código de Hamming conhecido na
literatura como Ham (3,2).
Pouco depois dos códigos de Hamming, Marcel Golay construiu, em 1949, uma nova família de códigos correctores de erros, conhecidos como códigos de Golay (para palavras
de comprimento 11 e 23). Hoje, os códigos
correctores de erros são utilizados em todos
os processos de transmissão de dados: da leitura de CDs (que podem chegar a ter riscos
de 2 mm!) à transmissão de dados de satélite, dos telemóveis à leitura de discos rígidos ou à Internet e, em geral, à maioria dos
processos de telecomunicações.
Note-se que o problema em construir um código “bom” é cobrir todas as palavras minimizando o número de bits extra. Um código
perfeito realiza esta tarefa de forma óptima.
Os códigos de Hamming e de Golay têm a
propriedade notável de “esgotarem” todos os
códigos “perfeitos” (Teorema de van LintTietäväinen).
Curiosamente, dois anos antes da publicação
dos códigos de Golay, um seu caso particular
foi descoberto num contexto surpreendente.
O Totobola finlandês tem 11 jogos. Cada jogo
do Totobola admite 3 resultados: 1, X ou 2.
Em 1947, um finlandês, Juhani Virtakalio,
publicou numa revista da especialidade um
“sistema” que, com 729 apostas, assegurava
que pelo menos 9 delas estavam correctas,
obtendo assim (no mínimo) o 3.º prémio.
Virtakalio tinha toda a razão. Ele tinha acabado de construir à mão, provavelmente sem
conhecimentos de Matemática, um caso particular do que sabemos agora ser os códigos
de Golay: um código ternário (com símbo-

los 1, X, 2) de comprimento 11. O facto
deste código permitir corrigir 2 erros, assegura que há pelo menos 9 apostas correctas.
Ocorreu a circunstância excepcional do número de jogos do Totobola finlandês (11)
coincidir com um dos comprimentos dos
códigos de Golay.
Mas Portugal também tem uma palavra a
dizer sobre o Totobola. Em Portugal, o Totobola tem 13 jogos. Para ter a certeza absoluta de tirar um 1.º prémio (acertar os 13
jogos), será necessário realizar 313=1594323
apostas. Mais de um milhão e meio. Claramente, para acertar apenas 12 jogos (2.º prémio) é suficiente fazer 312 apostas. Mas será
este o número mínimo? Não!
Ocorre a circunstância de existirem códigos
de Hamming “excepcionais” para comprimentos de palavras 4, 13, 40,... ou, em geral,
J= (3r-1)/2. Para estes valores consegue
construir-se um código de Hamming com
apenas 3J-r palavras. Ora, os códigos de Hamming permitem corrigir um erro. Como o
número de jogos em Portugal é J=13, correspondente a r=3, conclui-se que chegam
310=59.049 apostas “judiciosamente realizadas” (isto é, de acordo com o código de
Hamming) para assegurar matematicamente
sempre 12 resultados certos no Totobola (e,
consequentemente, acertar todos os 13 resultados uma vez em cada 3). Será por causa
dos códigos de Hamming que há alguns anos
o Totobola foi complementado com um jogo
extra, o Super-14?
Para os mais curiosos, a construção matemática, que não é trivial, pode ver-se em R.
Hill, A first course in coding theory. O autor
destas linhas esclarece desde já não estar
disponível nem interessado em discutir sistemas para o Totobola!
* Professor de Matemática no IST
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Internet

EDA Tech Forum

O Meu Ecoponto

www.edatechforum.com

www.omeuecoponto.pt

Este é o site do EDA Tech Forum Journal,
uma publicação trimestral dedicada à comunidade de Design de Electrónica. Aqui pode
ler algumas das notícias mais actuais e informar-se sobre os eventos organizados. A publicação pode ser subscrita gratuitamente no formato digital, embora também seja editada em
papel. Desenvolvido por e para a comunidade
de Design de Electrónica, o jornal tem por
objectivo discutir e debater os maiores desafios desta indústria, as suas metodologias e as
técnicas destinadas a resolver problemas.

Actualmente, em Portugal, existem cerca de
25 mil Ecopontos um
número que está constantemente a aumentar. Neste site, que alberga o projecto “O
Meu Ecoponto”, desenvolvido pelo GEOTA
(Grupo de Estudos de
Ordenamento do Território da Associação Portuguesa da Defesa do Ambiente) e pela Sociedade
Ponto Verde, pode pesquisar para saber quais os ecopontos mais próximos
de sua casa, dar sugestões sobre a localização de futuros, fazer a avaliação
dos existentes e ajudar a registar ecopontos que não se encontram registados no site. A avaliação feita pelo público permite auxiliar os Sistemas Municipais/Autarquias a detectarem eventuais problemas e a melhorarem os
processos de recolha, contribuindo, assim, para a eficácia global do Sistema
Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens – SIGRE.

Directoria de Fornecedores
www.go4construction.com/pt/
index.php

Diário da República on-line gratuito
www.dre.pt

O Diário da República (DR) pode ser consultado gratuitamente on-line, neste endereço.
Na área intitulada “Informação de Cidadania”
pode consultar as bases de dados da I Série do
DR desde 1960, aceder a sumários dos últimos 45 dias e pode subscrever o envio dos sumários por e-mail (actualmente este serviço é
gratuito por três meses). Na área gratuita, pode
ainda fazer pesquisas, desde 2000, na II Série
do DR, entre outros. De salientar o facto de
existir também o acesso a um portal específico para cidadãos com necessidades especiais.
Através deste site pode aceder gratuitamente
aos jornais oficiais da União Europeia.
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A Cadeia de Fornecedores da Go
4 Construction é uma directoria
de empresas a operar no ramo da
construção, engenharia, infra-estruturas e indústrias do petróleo
e do gás. Ao pesquisar esta grande
base de dados encontra empresas,
consultores e peritos por disciplina, sector e localização. Este portal, desenhado para várias línguas (entre
elas o português), permite à empresa adicionar um perfil pesquisável em
10 idiomas, com o objectivo de se promover junto de empresas estrangeiras no seu mercado doméstico e empresas no mercado global.

Associação Brasileira
de Engenharia Agrícola
www.sbea.org.br

No site da Associação Brasileira de Engenharia Agrícola (SBEA) encontra informação sobre esta Associação, que existe desde
1972, e as notícias mais relevantes nesta área, tanto no Brasil como a nível internacional. Aqui tem acesso on-line aos números da revista “Engenharia Agrícola”, editada pela SBEA, que apresenta artigos científicos, escolhidos por um
conselho científico rigoroso. Desde o início da sua publicação, a revista já divulgou mais de 7 mil artigos de interesse na área da Engenharia Agrícola.

LIVROS EM DESTAQUE

Transporte Interurbano em Portugal:
O sistema actual e os seus
desafios – Volume I
Jorge de Sena - A voz e as imagens
Edição: Instituto das Estradas de Portugal
Esta edição tem como objectivo comemorar o vigésimo aniversário da morte
de Jorge de Sena e o cinquentenário da sua tomada de posse como
funcionário da Junta Autónoma de Estradas, onde exerceu a sua profissão de
Engenheiro Civil até à sua partida para o Brasil. Esta Fotobiografia pretende
ser “um registo do tempo, um moldar da memória e das miragens do
passado, testemunho de visões históricas – pessoais e da obra – espelho dos
dramas que se partilham com o leitor”.

Autor: José Maria C. S. André
Edição: Instituto Superior Técnico
Uma obra composta por dois volumes em que são passadas em revista as
condições actuais do transporte urbano de passageiros, enumerando-se alguns
dos problemas, identificando os principais eixos do transporte interurbano em
Portugal, comparando-se genericamente o desempenho dos vários modos para o
transporte interno e para as ligações internacionais a partir de Portugal. Numa
segunda parte do livro são ainda abordadas a ligação ferroviária de alta-velocidade a Madrid e o transporte de mercadorias. Inclui-se, ainda, um capítulo
de carácter económico, onde são abordadas as receitas geradas por um sistema
de transportes competitivo e os efeitos económicos e sociais por ele induzidos.

Cartografia Geológica Aplicada

Pavimentos Rodoviários

a Áreas Urbanas – O Caso

Autores: Fernando Branco,

da Área Metropolitana de Lisboa
Edição: Carlos Nunes da Costa
Encontram-se compiladas neste livro as comunicações da Conferência
Regional com o mesmo título, que se realizou em Alcochete entre 3 e 6 de
Maio do corrente ano. As comunicações referem-se aos temas: Cartografia
geológica e planeamento regional e urbano na AML; Cartografia geológica:
os novos desenvolvimentos; História, ensino, produção e divulgação da
cartografia geológica; Cartografia geológica temática: aplicações em
domínios da engenharia geoambiental.

Paulo Pereira, Luís Picado Santos
Edição: Almedina
Neste livro estão reunidos, de modo orientado, os conhecimentos necessários
para o projecto, construção e manutenção de pavimentos, à luz da experiência
portuguesa actual e das orientações adoptadas em países estrangeiros com
tecnologia de pavimentação mais aperfeiçoada. Numa primeira parte, aborda-se, entre outros fenómenos, a constituição e o funcionamento dos
pavimentos de uso mais frequente. Na segunda parte, para além de outros
assuntos, analisam-se as patologias dos pavimentos e suas causas, assim
como as técnicas de conservação e reabilitação.

Modelação e Análise de Sistemas
de Abastecimento de Água
A Cortiça e o Vinho
Autores: Luís Gil
Edição: Centro para o Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica e Instituto Nacional
de Engenharia, Tecnologia e Inovação
Existem, no mundo, mais de 20 mil obras sobre vinho, mas no campo da
cortiça as publicações são escassas. Esta obra dedica-se, simultaneamente
com linguagem técnica e mais acessível, a essa vertente menos tratada de
um dos elementos cruciais para a conservação do vinho, o que a torna
perceptível para o público em geral e um auxiliar para as pessoas mais
ligadas aos sectores da cortiça e do vinho. O livro poderá também servir para
que os produtores e engarrafadores se apercebam de todas as operações e
cuidados que são postos na produção de rolhas de cortiça.
Face à concorrência promovida pelos vedantes alternativos à cortiça, esta
obra, ao apresentar dados e ao justificar tecnicamente a utilização da rolha de
cortiça, poderá ser um marco para a defesa deste produto que é o suporte de
todo um sector com assinalável relevância na economia nacional.

Autores: Sérgio Teixeira Coelho,
Dália Loureiro e Helena Alegre
Edição: Instituto Regulador de Águas
e Resíduos e Laboratório Nacional
de Engenharia Civil
Apresentar o tema da modelação de sistemas de abastecimento de água
e descrever métodos para o seu correcto desenvolvimento e aplicação
na análise desses sistemas e no apoio à tomada de decisão nos
diversos aspectos ligados à gestão técnica dos mesmos, são os objectivos
deste guia. Ele é assumido como um instrumento didáctico, de cariz prático,
que se destina primordialmente aos profissionais da indústria da água
envolvidos no planeamento, no projecto, na operação, na manutenção e na
reabilitação dos sistemas.
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Encontro Nacional de Ventilação (ENVENT)
12 e 13 Julho 2006 – Hotel Solverde – Espinho
www.cenertec.pt
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3.ª Conferência Internacional sobre
Segurança e Conservação de Pontes
16 a 19 Julho 2006 – Centro de Congr. da Alfândega – Porto
www.iabmas06.com
(Ver Pág. 53)

II Congresso Ibérico de Ecologia
18 a 21 Julho 2006 – Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa
http://speco.fc.ul.pt/congresso/index.htm
(Ver Pág. 52)

8th MESOMECHANICS, 2006 - Conferência
Internacional sobre o Comportamento de
Materiais e Estruturas
19 a 22 Julho 2006 – Fac. de Engenharia da Univ. do Porto
(Ver Pág. 60)

Engenharia no Verão – Visita à Central do Alqueva
14 e 17 de Agosto 2006 – Mourão – Évora
www.cienciaviva.pt/veraocv/comum/folheto.asp?accao=sho
wlistfolheto&tipo=1
X Jornadas de Engenharia Naval
Entrega de Resumos: data limite adiada para 15 Agosto 2006
15 a 16 Novembro 2006 – Instituto Superior Técnico – Lisboa
(Ver Pág. 64)

Engenharia no Verão – Visita à Fábrica de
Moldes Aníbal H. Abrantes
23 de Agosto – Marinha Grande
www.cienciaviva.pt/veraocv/comum/folheto.asp?accao=sho
wlistfolheto&tipo=1
Viagem de Grupo à Holanda,
Dinamarca e Suécia
26 Agosto a 5 Setembro 2006
www.ordemengenheiros.pt
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WOAT 2006 – Operator Algebras,
Operator Theory and Applications
1 a 5 Setembro 2006 – Instituto Superior Técnico – Lisboa
http://woat2006.ist.utl.pt
X International Conference on Flow Analysis
3 a 8 Setembro 2006 – Porto
www.ff.up.pt/flow10
River Flow 2006 – International Conference on
Fluvial Hydraulics
6 a 8 Setembro 2006 – LNEC – Lisboa
www.lnec.pt
3rd E-Learning Conference – Computer
Science Education
7 e 8 de Setembro 2006 – Departamento de Engenharia
Informática da Universidade de Coimbra
http://elconf06.dei.uc.pt
7.ª Conferência Portuguesa sobre
Controlo Automático
11 a 13 Setembro 2006 – Instituto Superior Técnico – Lisboa
www-ext.lnec.pt/LNEC/geral/conf.phtml
Ciclo de Debates “A Ciência e a Cidade”
“A ciência e a cidade: o génio” – Maria Mota
20 Setembro 2006 – Fundação Calouste Gulbenkian – Lisboa
10th International Conference on Wetland
Systems for Water Pollution Control
23 a 29 Setembro 2006 – Lisboa
www.wetconf10.adp.pt
(Ver Pág. 52)

Pluris 2006 – 2.º Congresso Luso-Brasileiro
para o Planeamento Urbano, Regional,
Integrado e Sustentável
27 a 29 Setembro 2006 – Universidade do Minho – Braga
www.civil.uminho.pt/planning/pluris2006
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International Conference on Physical
Modelling in Geotechnics
4 a 6 Agosto 2006 – Hong Kong – China
http://ihome.ust.hk/~gcf/ICPMG2006/frontpage.htm
STESSA 2006 - Behaviour of
Steel Structures in Seismic Areas
14 a 17 Agosto 2006 – Tóquio – Japão
www.serc.titech.ac.jp/stessa2006/index.html#anchor1
First European Conference on Earthquake
Engineering and Seismology
3 a 8 Setembro, 2006 – Genebra – Suiça
www.symporg.com/conferences/2006/
ECEES%202006/index.htm
VIth European Conference on Numerical
Methods in Geotechnical Engineering
6 a 8 Setembro 2006 – Graz – Áustria
www.geotechnical-group.tugraz.at
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Engineering geology for tomorrow’s cities
6 a 10 Setembro 2006 – Nottingham – Reino Unido
www.iaeg2006.com
Information systems in sustainable agriculture,
agro-environment and food technology
20 a 23 Setembro 2006 – Volos – Grécia
http://haicta2006.users.uth.gr
7th International Symposium on Environmental
Geochemistry
25 a 30 Setembro 2006 – Pequim – China
www.iseg2006.com
IV Global Conference on Sustainable Product
Development and Life Cycle Engineering
3 a 6 Outubro 2006 – São Carlos – São Paulo – Brasil
www.gcsm.org.br

