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Editorial

Uma Ordem com
70 Anos de História
ste ano, a Ordem dos Engenheiros completa
o 70.º aniversário desde a sua constituição,
pelo que a “Ingenium” irá destacar, em todos
os números, aspectos relevantes do seu passado,
acentuando a dimensão de interesse público da
actividade dos engenheiros e, consequentemente,
as suas responsabilidades perante a sociedade. Sobre os factos históricos que antecederam a constituição da Ordem, recomendamos a leitura de
um interessante artigo da Prof.ª Fernanda Rollo.

E

Apesar das regras do mercado pretenderem impor-se como únicos valores, teremos que continuar a
exigir legislação que garanta a intervenção de engenheiros nos actos de elevada responsabilidade,
que não sendo percebidos pelos consumidores, são
indispensáveis para a garantia da qualidade dos produtos e serviços. Essa é também uma das missões
da Ordem dos Engenheiros, identificar esses actos,
reconhecer as formações e as qualificações com
competência para a sua prática e contribuir para
elevar os níveis de formação universitária. Os restantes deverão ser regulados pelo mercado, separando-se, assim, a permanente e intencional confusão, que interessa a muitos, entre as intervenções
de interesse público e os interesses corporativos
que visam, somente, limitar as condições de acesso ao mercado para benefício de um determinado
grupo. Não sendo esta a prática defensável, não
poderemos, contudo, sob a sua justificação, alimentar a desregulamentação das qualificações profissionais, embora tenha sido esta a prática decorrente
da legislação publicada nas últimas décadas.
Com este primeiro número da “Ingenium” em 2006,
iniciamos uma nova fase de internacionalização da

revista, uma vez que passará a ser distribuída pelos
Engenheiros de Cabo Verde e de Moçambique,
através das respectivas Ordens. Os engenheiros de
Portugal e daqueles países têm muitos interesses
comuns, desde a sua formação de base, passando
pela legislação técnica, até às condições e desafios
para exercício da profissão. Julgamos, desta forma,
dar um contributo para divulgar temas de interesse
para os engenheiros, em particular para a formação
contínua, e promover a engenharia nos respectivos
países.
Aos Colegas que passarão a receber a “Ingenium”
um cumprimento especial.
A construção do novo Aeroporto da Ota e da rede
para o Comboio de Alta Velocidade, designado por
TGV, têm estado presentes nos órgãos de comunicação social, com posições a favor e contra. A fundamentação das decisões deverá ser do conhecimento dos engenheiros e, por isso, entendemos divulgar, nesta edição da “Ingenium”, um CD, cedido
pela Refer, e que agradecemos, com a justificação
das decisões tomadas sobre o projecto do “TGV”.
Como as dúvidas são muitas, incluímos também
dois artigos com perspectivas diferentes.

Fernando Santo

Com este primeiro
número da
“Ingenium” em 2006,
iniciamos uma nova
fase de internacionalização da revista,
uma vez que passará
a ser distribuída
pelos Engenheiros
de Cabo Verde
e de Moçambique,
através das
respectivas Ordens.

Uma entrevista ao vencedor do Prémio Secil Engenharia Civil 2005, Eng.º Rui Furtado, e ao Eng.º
Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente da Unicer,
que nos dá uma ampla perspectiva da engenharia
portuguesa, das opções de Portugal em termos energéticos e da sua postura pessoal perante os desafios
profissionais, são contributos para acentuar o papel
e a importância da engenharia nas diferentes áreas
e sectores de actividade sempre que buscam a excelência.
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70.º Aniversário da Ordem dos Engenheiros
Desde a Fundação da Nacionalidade que
a Engenharia surge como ciência aplicada
à construção de castelos, moinhos de vento,
obras hidráulicas e templos.

ORDEM DOS ENGENHEIROS

1936 - 2006

70 Anos ao Serviço da Engenharia,
dos Engenheiros e do País

Durante os Descobrimentos, a cartografia,
a construção naval, de fortificações
e de edifícios, um pouco por todo o mundo,
deram um contributo decisivo àquela
Epopeia.
Em 1647, D. João IV criou, por Decreto, a
Engenharia Militar, que viria a desempenhar
um papel relevante no desenvolvimento
do país durante os últimos 350 anos,
destacando-se a reconstrução da cidade
de Lisboa após o Terramoto de 1755.
Em meados do século XIX, Fontes Pereira
de Melo, Engenheiro, Primeiro-Ministro e
Ministro das Obras Públicas e da Marinha,
criou o Ministério das Obras Públicas,
a Companhia dos Caminhos de Ferro
e promoveu um Plano de Infra-estruturas
que exigiu a intervenção de Engenheiros
de formação não militar.
Em 1867 foi criada a “Associação dos
Engenheiros Civis Portuguezes”, civis
porque não militares, entidade que deu
lugar, em 1936, à Ordem dos Engenheiros,
cuja missão é “Servir a Engenharia,
os Engenheiros e o País”.
Durante o século XX, a Engenharia
Portuguesa soube responder aos desafios
dos diferentes poderes políticos, através
dos conhecimentos e das competências
de milhares de Engenheiros, com sentido
de responsabilidade e espírito de missão.
A todos quantos fizeram parte desta
História, da História do desenvolvimento
da Engenharia e do País, manifestamos
um profundo agradecimento.
Em 2006 a Ordem dos Engenheiros
completa 70 anos, o que justifica um
particular destaque ao papel dos
Engenheiros na Sociedade.
Perante as dificuldades da época actual,
a Engenharia deverá continuar a ser
entendida como um recurso estratégico
nacional para os desafios do século XXI.
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70.º Aniversário
da Ordem dos Engenheiros
A Ordem dos Engenheiros foi constituída através do
Decreto-lei n.º 27288, de 24 de Novembro de 1936,
que reconheceu a engenharia como uma actividade
essencial para o progresso do país, consagrando o estatuto social dos engenheiros como profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento, o que
constituía uma aspiração da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses (criada em 1869), devendo entender-se a designação de engenheiros civis porque a
formação não era militar.
Sobre os factos históricos que antecederam a constituição da Ordem, recomendamos a leitura, nesta
edição, do artigo da Prof.ª Maria Fernanda Rollo,
responsável pela secção “História” da “Ingenium”.
Como se poderá constatar, algumas das questões básicas que estiveram em discussão e deram origem à
Ordem dos Engenheiros continuam ainda presentes,
acentuadas pela divisão do ensino de engenharia em
diferentes níveis e pelas condições para o reconhecimento do título.
Julgamos, pois, que mais do que a comemoração de
uma importante data, o ano de 2006 deverá ser uma
oportunidade para analisar as raízes da profissão, o
ensino da engenharia como estratégia de desenvolvimento, o papel dos engenheiros como motores de
inovação e aplicação da tecnologia, e a definição dos
actos que deverão ser exclusivos dos engenheiros, diferenciando as formações e as qualificações.
A história dos últimos 70 anos, o diagnóstico da situação actual e os desafios que o país enfrenta, deverão
ser os referenciais para a acção da Ordem e para a
preparação das alterações estatutárias que permitam
adequar a nossa organização para as indispensáveis
respostas que se nos impõem no contexto actual e
futuro. Tal como num passado distante, a percepção
de que o caminho da Europa deverá assentar no conhecimento, na inovação e na tecnologia, determina
que a intervenção dos engenheiros é indispensável.
Para além da preparação de propostas para revisão dos
estatutos, a Ordem dos Engenheiros irá promover, a
nível nacional e durante o corrente ano, um conjunto
de acções integradas nas linhas de orientação anteriormente referidas, das quais destacamos as seguintes:

– Jantar Comemorativo do 70.º aniversário, com homenagem a ilustres engenheiros, e que será antecedido de um Seminário sobre “A Intervenção dos
Engenheiros na Melhoria das Condições de Vida
das Populações”.
Esta realização terá lugar em Lisboa, em Maio ou
Junho, segundo programa e data a divulgar;
– “1.º Encontro dos Engenheiros Municipais”, destinado a analisar e debater os problemas dos engenheiros que prestam serviço nos municípios, visando contribuir para um maior reconhecimento
do seu papel na qualidade das intervenções públicas. Evento a realizar em Junho, em local, data e
programa a divulgar;
– Homenagem ao Escritor e Engenheiro Jorge de
Sena, a realizar em Lisboa, no próximo mês de
Junho;
– XVI Congresso da Ordem dos Engenheiros, que
decorrerá nos Açores, nos dias 2, 3 e 4 de Outubro, e que será dedicado ao tema “A Engenharia
ao Serviço do País”;
– Dia Nacional do Engenheiro, marcado para os dias
24 e 25 de Novembro, no Algarve;
– Lançamento do livro sobre a história da Ordem
dos Engenheiros e a intervenção desta classe profissional no desenvolvimento do país. Obra em
preparação pela Prof.ª Maria Fernanda Rollo;
– Durante o corrente ano serão promovidas diversas
conferências, seminários e jantares-debate, sobre
temas de interesse nacional, destacando-se ainda a
presença da Ordem em diversas escolas de engenharia.
Não se esgotando nestas acções o reconhecimento e
promoção da engenharia, importa apelar à mobilização de todos os Colegas que, sintonizados com os
objectivos da Ordem dos Engenheiros, entendam
participar nas diferentes iniciativas, contribuindo
com a sua presença para a dignificação da nossa profissão.
O Bastonário
Fernando Santo
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Notícias

Ciclo de Jantares-debate na Ordem dos Engenheiros

“

ntre 85% a 90% da produção nacional
de moldes é canalizada para o estrangeiro”. Esta afirmação pertence ao Sr.
Leonel Costa, fundador e gestor do Grupo
LN, e foi proferida no passado dia 31 de
Janeiro durante o Jantar-debate inaugural
de um ciclo de sessões idênticas que a
Ordem dos Engenheiros está a promover.
Com este Ciclo de Jantares-debate, a
Ordem pretende lançar a discussão sobre
os problemas e os sucessos da engenharia
portuguesa enquanto instrumento de desenvolvimento de Portugal, abarcando temas
multidisciplinares, cujo elemento catalizador seja a engenharia.
A Internacionalização da Indústria Portuguesa – o caso do Grupo LN foi, assim, o
tema do primeiro encontro, que contou,
para além do orador, com uma breve intervenção do Bastonário da Ordem, Eng.º
Fernando Santo, e com moderação do Dr.

E

Carlos Rosado de Carvalho, Editor de Economia do Jornal “Público”.
Os créditos que a indústria portuguesa de
moldes tem vindo a auferir junto dos mercados estrangeiros são, na opinião de Leonel Costa, fruto da elevada qualidade apresentada por esta indústria nacional.
“Portugal é um local de excelência na produção de moldes. Há muito mais empresas a fechar noutros países europeus do
que em Portugal”, adianta o empresário.
Contudo, identifica a existência de vários
factores que ameaçam o desenvolvimento
do sector, nomeadamente a elevada dependência de grandes clientes; a emergência de novos, e cada vez mais competentes, concorrentes; e a forte pressão que os
clientes exercem sobre o preço.
As sessões para os meses de Março e Abril
estão já delineadas. Assim, no dia 13 de
Março, o Eng.º Hipólito Ponce Leão, Pre-

Associação Nacional
de Avaliadores Imobiliários
Ordem dos Engenheiros, tendo conhecimento que a Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários (ANAI)
foi admitida no Registo Nacional de Pessoas Colectivas
(RNPC) sob a designação de Ordem dos Avaliadores – Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, apresentou uma
contestação sobre o uso da designação de Ordem por parte de
uma entidade de direito privado não regulada pela Assembleia
da República.
Após apreciação da exposição da Ordem dos Engenheiros e
ouvida a ANAI, o RNPC comunicou ter dado provimento à reclamação, tendo determinado, em Novembro de 2005, a perda
do direito de uso da denominação “Ordem dos Avaliadores”,
por tal designação, tomada para si pela Associação Nacional de
Avaliadores Imobiliários, violar o princípio da verdade a que,
nos termos da legislação em vigor, têm de obedecer todas as
denominações.
Para além disso, as Ordens Profissionais são entidades dotadas
de poderes públicos com competências e responsabilidades
atribuídas pela Assembleia da República (AR), ou por Decreto-Lei do Governo, após autorização da AR. As associações
profissionais de direito privado são constituídas, por quaisquer
interessados, para defender os seus interesses e não estão sujeitas a qualquer tutela do Estado.
Posteriormente, a Ordem dos Engenheiros foi informada que
a Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários apresentou
n
recurso da decisão.

A
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sidente do IMOPPI, irá apresentar a “Revisão da Legislação do Sector da Construção”; o Eng.º João Picoito, Presidente da
Siemens Communications, irá falar, no dia
27 de Março, sobre os “Sistemas de Inovação: o contributo da Siemens em Portugal”;
enquanto que o Prof. Sidónio Pardal, Professor Universitário e Urbanista, será o orador convidado para o Jantar-debate de 10
de Abril, dedicado ao “Ordenamento do
Território”.
O calendário completo será divulgado no
Portal do Engenheiro (www.ordemengenheiros.pt) e publicado em edições futuras da “Ingenium”.
Para participação nos Jantares-debate, os
interessados deverão efectuar a sua inscrição junto da Ordem dos Engenheiros através dos tels.:
21 313 26 62 / 63 / 64 ou
do e-mail: colégios@cdn.ordeng.pt. n

João Sentieiro à frente da FCT
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) passou a
ter, desde 1 de Janeiro deste ano, um novo Presidente,
João Sentieiro, Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico (IST) e Director do Instituto de Sistemas de Robótica da mesma instituição de ensino. Do seu currículo constam ainda cargos como o de Secretário do Conselho dos La-

A

boratórios Associados desde a sua criação até Dezembro de
2005, Delegado Nacional ao Comité do Programa Científico
e ao Programa AURORA da Agência Espacial Europeia (ESA),
e membro do Conselho Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Conselho Económico e Social.
João Sentieiro sucede a Fernando Ramôa Ribeiro à frente do
organismo tutelado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, que faz a avaliação de instituições e projectos
de ciência e tecnologia e que promove a formação avançada de
recursos humanos, gerindo os respectivos financiamentos. n

Notícias

INETI
tem edifício energeticamente eficiente
oi inaugurado, no dia 19 de Janeiro,
no INETI, o Edifício Solar XXI, que
constitui um exemplo inovador de
integração de sistemas de Energias Renováveis nos edifícios.
O edifício, cuja autoria e concepção de
engenharia estiveram a cargo do Eng.º Helder Gonçalves, enquanto a arquitectura
foi da responsabilidade dos Arqtos. Pedro
Cabrito e Isabel Diniz, tem três pisos e

F

cerca de 1500 m2 de área, e destina-se a
uma utilização mista de salas laboratoriais
e gabinetes de trabalho. Na fachada sul,
que constitui o seu verdadeiro “ex-libris”,
foi integrado um conjunto de painéis fotovoltaicos (100m2), que produzem energia eléctrica para consumo directo no edifício, capaz de produzir cerca de 12 MWh
por ano. Este nível de produção pode constituir entre 60 a 70% da energia eléctrica

“Aproveitamento Hidroeléctrico do Empreendimento de
Fins Múltiplos de Alqueva”, cujo projecto, gestão, fiscalização, aquisição e expropriações de terrenos estiveram a
cargo da engenharia do Grupo EDP, conquistou o Prémio Internacional “Puente de Alcântara 2002/2004”.
Localizado no rio Guadiana, o Aproveitamento Hidroeléctrico é
constituído por dois escalões: Alqueva e Pedrógão. O escalão de
Alqueva compreende uma barragem abóbada em betão, com uma
altura máxima de 96 m e um volume de betão de 578.000 m3,
e o escalão de Pedrógão é constituído por uma barragem gravi-

O

necessária para o equipamento e iluminação no edifício.
A recuperação de parte da energia térmica
produzida pelos painéis fotovoltaicos para
aquecimento ambiente do edifício, promovendo a conveção natural entre os painéis e o interior do edifício, é outra das
curiosidades a ter em conta.
Na concepção do edifício predominou a
optimização da envolvente em termos térmicos, de forma a minimizar quer as perdas térmicas no Inverno, quer os ganhos
solares no Verão. Esta estratégia conduz
a que as necessidades energéticas do edifício para aquecimento ou arrefecimento
sejam muito inferiores a qualquer outro
edifício com as mesmas características.
No que respeita ao aquecimento ambiente,
para além dos ganhos solares directos e
dos painéis fotovoltaicos, o edifício tem
um conjunto de painéis solares (tipo CPC),
que constitui o sistema auxiliar de aquecimento do edifício, acoplado a uma caldeira a gás natural.
A concepção deste edifício é, também
ao nível da integração do projecto de arquitectura e engenharia, seguramente um
exemplo a seguir no projecto de novos edifícios.
n

Engenharia da EDP
ganha prémio Internacional
dade em betão com uma altura máxima de 43 m. Atribuído por
um júri internacional, este galardão destina-se a premiar as melhores obras públicas Espanholas, Portuguesas e Ibero-Americanas, avaliadas nas suas vertentes culturais, estéticas, funcionais e
sociais, assim como no que se refere à qualidade técnica do resn
pectivo projecto e à perfeição atingida na sua execução.

XVI Congresso da Ordem dos Engenheiros
“A Engenharia ao Serviço do País”
contributo da engenharia e dos engenheiros para o desenvolvimento da humanidade é por demais conhecido, desde a
satisfação de necessidades básicas das populações, através de infra-estruturas, até à aplicação
das tecnologias mais avançadas ao serviço do
desenvolvimento e do bem-estar social e eco-

O

nómico. 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
Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 9

Notícias
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 pessoas
nos últimos dois anos, nomeadamente provocadas pelo maremoto, sismos, cheias e
incêndios, são exemplos da vulnerabilidade
das populações perante riscos que podem

ser minimizados pela intervenção dos engenheiros. 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, exige a utilização de novas tecnologias para a produção de energia de fontes renováveis e uma melhor eficiência no
consumo, sendo indispensável a intervenção dos profissionais de engenharia.
Também a qualidade de vida que deveria
resultar de um adequado ordenamento do
território e da reabilitação das cidades, bem
como 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 engenharia deverá, assim, ser entendida
como um recurso estratégico capaz de en-

Formação na área de empreitadas
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contrar soluções técnicas para os desafios
do nosso país, 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.
A Ordem dos Engenheiros vai, mais uma
vez, colocar em análise e debate matérias
de elevado interesse nacional, com o espírito de missão que sempre caracterizou esta
classe profissional.
Neste contexto, os pilares temáticos do
XVI Congresso da Ordem dos Engenheiros serão a Gestão de Riscos, o Ordenamento do Território, as Energias Renováveis, os Oceanos como Recurso Estratégico,
a Reforma do Ensino Superior e a Qualificação Profissional e a Revisão da Regulan
mentação Técnica.

Ordem dos Engenheiros, em colaboração com o escritório
de advogados Prof. Sérvulo Correia & Associados, promove
uma acção de formação sobre empreitadas de obras públicas, que decorre entre Maio e Junho.
A formação será ministrada numa perspectiva que alia a base teórica a uma abordagem eminentemente prática dos problemas e
das soluções.
O Curso visa proporcionar conhecimentos sobre a contratação
pública de empreitadas de obras públicas, fundamentalmente na
óptica dos procedimentos pré-contratuais, considerando que a
muito curto prazo será revisto o actual regime jurídico de empreitadas de obras públicas (Decreto-Lei n.º 59/99) e a legislação sobre a contratação de bens e serviços.
Todas as sessões terão início às 18h20, sendo a primeira realizada no dia 2 Maio, pelo Dr. Bernardo Ayala, que procederá à
“Apresentação do curso” e tratará dos “Procedimentos pré-contratuais”. A segunda sessão, ministrada pelo Dr. Lino Torgal,
terá lugar no dia 9 de Maio e será dedicada ao “Diálogo concorrencial no quadro de empreitadas complexas”. O Dr. João Amaral e Almeida falará sobre “Qualificação de concorrentes e avaliação de propostas: critérios”, no dia 16 de Maio. O “Regime
dos trabalhos a mais” será o tema a apresentar pelo Prof. Rui
Medeiros, no dia 23 de Maio, enquanto que a questão das “Empreitadas de obras públicas e avaliação de impacte ambiental”
será o tema a tratar, no dia 30 de Maio, pela Dr.ª Sofia Galvão.
Ao Prof. Sérvulo Correia competirá, no dia 6 de Junho, uma reflexão sobre “Os princípios gerais das empreitadas de obras públicas” e o encerramento do Curso.
O Curso terá o valor de 300 Euros por participante e as inscrições poderão ser feitas junto da Ordem dos Engenheiros, através dos tels.: 21 313 26 62/ 63/ 64, do Fax: 21 313 26 72 ou
n
do e-mail: colegios@cdn.ordeng.pt.

A

Notícias

Congresso do Centro Rodoviário Português
“Política Rodoviária - Os Próximos 10 Anos”
Centro de Congressos do Estoril
vai acolher, entre os dias 5 e 7 de
Abril, o IV Congresso Rodoviário
Português, que comportará a Exposição
Técnica e uma Exposição temática sobre
Telemática Rodoviária, em associação
com o primeiro Workshop ITS Portugal.
O tema em destaque no evento será a
“Política Rodoviária – Os Próximos 10
Anos”.
Na conferência, da responsabilidade do
Centro Rodoviário Português, serão abordados diversos temas relacionados com
actividades de engenharia com ligação à
especialização de Transportes e Vias de
Comunicação. Temas, esses, que passam
pela regulação no sector rodoviário; pelo
investimento na construção e conservação de estradas; pela qualidade de serviço na rede rodoviária não concessionada e nas concessões rodoviárias; pela segurança rodoviária e segurança operacional de túneis rodoviários; pelas estradas
e infra-estruturas de serviços, estradas e
caminhos-de-ferro, estradas e turismo; e

O

pela procura de produtos industriais e
serviços pelo sector rodoviário.
Para que o investimento feito em infra-estruturas rodoviárias nas últimas décadas propicie o retorno do investimento,
torna-se necessário que a política rodoviária portuguesa satisfaça alguns requisitos
específicos. Por um lado, ir ao encontro
das necessidades e expectativas dos utentes, problemática em que a Regulação do
Sector Rodoviário assume papel de enorme
relevo. Por outro lado, fazer a articulação
com outros sectores económicos – sendo
o turismo um exemplo, nem sempre suficientemente atendido –, servindo-os nas
respectivas exigências específicas.
O Congresso incluirá, também, comunicações livres sobre os temas de misturas
betuminosas e ligantes, reabilitação de
pavimentos, obras especiais, tráfego e segurança rodoviária, bem como sobre a
gestão da rede rodoviária.
Informações complementares disponín
veis em www.crp.pt.

“Controlo’2006”
no Técnico
Centro de Congressos do Instituto
Superior Técnico (IST) vai receber,
entre 11 e 13 de Setembro, a “7th
Portuguese Conference on Automatic Control – CONTROLO’2006”, uma organização do IST com o apoio da Associação Portuguesa de Controlo Automático (APCA),
a associação nacional membro da International Federation on Automatic Control
(IFAC). Juntar as comunidades científica
e industrial, a fim de potenciar a colaboração entre Universidade/Empresa com reflexos positivos na melhoria da qualidade
dos produtos tecnológicos oferecidos e,
consequentemente, no aumento da competitividade das empresas, é um dos objectivos da Comissão Organizadora do evento.

O
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Para conseguir atingir as metas a que se
propõe com esta conferência, a Comissão
Organizadora apela à participação no CONTROLO’2006, que pode ser feita mediante
a submissão de artigo(s) que apresente(m)
um desenvolvimento científico ou tecnológico inovador, ou um caso de aplicação
industrial de sucesso; ou através da inscrição no CONTROLO’2006.
As empresas que tiverem pelo menos um
participante inscrito até ao dia 31 de Maio,
terão direito, sem custos adicionais, a um
espaço para exposição onde poderão colo-

car a informação que considerem relevante.
As edições anteriores deste evento, assumido como o encontro de referência da
comunidade científica portuguesa da área
de Controlo Automático, decorreram em
Faro, Aveiro, Guimarães, Coimbra e Porto,
tendo contado com a presença de 100 a
200 professores e investigadores nacionais
e estrangeiros, bem como com a presença
da indústria.
Informações complementares sobre a conferência “Controlo2006” podem ser encontradas em http://controlo2006.ist.utl.pt. n

Sector da construção
aposta nas compras electrónicas
om o propósito de melhorar e agilizar os processos de compra surgiu, em 2000, um projecto empresarial inovador na
área da construção - o mercado electrónico para a Construção. Partindo da iniciativa de um conjunto de empresas do sector,
este mercado electrónico disponibiliza uma plataforma transaccional destinada à realização de negócios entre empresas compradoras e fornecedoras de bens e serviços de Construção.

C

UNIVERSIDADES

André Resende
Luis Manuel Cerqueira
Ivo Castro Couto
Luis Miguel Gouveia Silva
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
Projecto Serpentine Gallery 2005

Miguel Eduardo Moura Branco
Instituto Superior Técnico
Projecto Reforço Sísmico de um Edifício Gaioleiro com Dissipadores Viscosos

Sandra de Sousa Monteiro
Alberto Miguel Bizarro Martins
Universidade da Beira Interior
Projecto Estrutural da Igreja Notre-Dame Du Raincy Solução Variante

Neste momento, acima de 3.100 empresas usufruem dos benefícios inerentes ao alargamento da carteira de parceiros comerciais e à simplificação das oportunidades de negócio. Com mais
de mil e duzentos milhões de euros de negócios realizados, o mercado electrónico posiciona-se no topo da revolução digital. Para
além disso, o mercado electrónico alcançou, já no final de 2004,
mais de 4% do volume de negócios do sector.
Em matéria de Investigação e Desenvolvimento (I&D), este projecto incorpora mais de 36 mil horas de formação; desenvolveu
soluções inovadoras, algumas das quais em processo de registo de
patente; e celebrou diversos protocolos com universidades para
o desenvolvimento de projectos de I&D.
O mercado da Construção é, em Portugal, um sector caracterizado pela fragmentação e heterogeneidade das empresas. O sector da construção representa um mercado complexo e com grande
volume de troca de informação.
O processo de compra é, neste sector, particularmente disperso,
o que origina fluxos de decisão nem sempre muito simples. Por
outro lado, a frequência da necessidade de troca de informação
de grande dimensão dá azo a que o processo de consulta tradicional a cada fornecedor contactado seja caro e moroso, tornando o
processo tradicional de aprovisionamento ineficaz, daí a imporn
tância da utilização destas novas tecnologias.

Carlos Alberto Lemos Claro de Sequeira
Universidade Autónoma de Lisboa
Projecto Cerca do Convento do Grilo, Quinta das Pintoras

Miguel Marcelino
Universidade Autónoma de Lisboa
Projecto Piscinas do Beato

José Miguel Lobo Almeida
Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra
Projecto de Urbanização sobre a Área de Expansão de Aveiro

Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência
o Senhor Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio.

Breves

FCCN
quer 100 mil endereços “.pt” em 2006
Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN) está
apostada em chegar, durante este ano, aos 100 mil endereços
“.pt”. Durante o ano passado, foram registados cerca de 22 mil
endereços “.pt” através da FCCN, aumentando o total dos 57.795
existentes no final de 2004, para os 79.947. Para esta entidade, a
evolução dos registos é bastante favorável e demonstra que, cada
vez mais, o verdadeiro domínio dos portugueses é o “.pt”.
Desde 1991, ano em que a FCCN iniciou a sua actividade de registo de domínios “.pt”, já foram registados cerca de 80 mil domínios.

A

Queda de produção
na Construção mantém-se
Associação de Empresas de
Construção e Obras Públicas
(AECOPS) prevê que a produção do sector da Construção,
em Portugal, deverá cair cerca
de 2,8 por cento em 2006, ficando assim de novo adiada a
sua recuperação. Segundo esta
Associação, a evolução prevista
para o sector da Construção para
2006 é muito pouco animadora,
o que é explicado, em boa parte,
pelo fraco desempenho esperado para a economia portuguesa,
com consequências negativas na
situação financeira do Estado,
das empresas e dos particulares
(previsível redução do seu rendimento disponível).

A

O segmento da habitação e a
engenharia civil deverão apresentar uma queda da produção
na ordem dos 4%.
Segundo os dados da AECOPS,
o segmento da construção de
edifícios não residenciais é o
único que deverá apresentar,
em 2006, uma ligeira melhoria
(+0,7%), mas com a componente pública a registar uma estabilização da produção (0% em
2006). Porém, a componente
privada, com a continuação de
muitos trabalhos já iniciados e
a construção de novos edifícios
comerciais e turísticos, deverá
permitir uma evolução ligeiramente positiva deste segmento

eforçando a ambição de se converter num
centro nacional de investigação e produção na área aeroespacial, Xangai vai ter um
novo parque científico dedicado à indústria
espacial.
O projecto, fruto de um acordo com o Grupo
Científico e Tecnológico Aeroespacial da
China e o município de Xangai, prevê um
investimento total de 557 milhões de euros
e ficará ligado à Academia de Tecnologia Aeroespacial de Xangai. A Academia, que começou a ser construída em 2005 e ficará
pronta em 2007, recebeu o encargo de preparar os propulsores e os sistemas de comunicações das duas naves tripuladas que a China
enviou recentemente para o espaço, a Shenzhou V e a Shenzhou VI.

R
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Por uma estratégia
Geo-espacial
Estado Português tem que desempenhar um papel determinante no domínio da informação Geo-espacial, estabelecendo uma estratégia nacional que, entre outras coisas, indique
áreas prioritárias de informação, assegure a compatibilidade dos
dados, congregue e responsabilize todos os intervenientes e
evite a duplicação de investimentos na produção de informação Geo-espacial. Esta é uma das propostas de acção sugeridas
por um grupo de trabalho constituído no âmbito da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação (APDSI), no relatório “Geo-Competitivo”, apresentado recentemente.
Produzido ao longo de um ano, o documento quis identificar
barreiras e oportunidades na utilização da informação Geo-espacial. Para o grupo de trabalho, o momento é de “actuação”,
por isso tenta sensibilizar a governação para a implementação
de medidas que visam aumentar a eficácia da Administração
Pública, incentivar a partilha de Informação Geo-espacial entre
as várias entidades públicas e identificar as responsabilidades
de aquisição e manutenção dos dados Geo-espaciais.
Na opinião deste grupo, o paradigma da utilização da informação Geo-espacial deve assentar em princípios como a disponibilização aos cidadãos da informação a baixo custo e a divulgação
de “descritores” do tipo de informação disponibilizada. O “Geo-Competitivo” propõe ainda o desenvolvimento de “produtos”
geradores de competitividade, como o Cadastro Multi-funcional
ou a Base Nacional de Endereços.

O

de actividade. Quanto aos trabalhos de reparação e manutenção, a AECOPS antevê uma
evolução também pouco favorável para 2006, tendo em conta,

Xangai
vai ter Parque espacial

segundo esta Associação, que o
novo regime de arrendamento
urbano não veio estabelecer as
condições que permitiriam dinamizar este mercado.

Breves

Austrália tem falta de engenheiros
número de engenheiros formados na Austrália tem vindo
a diminuir nos últimos anos, segundo um estudo efectuado por
uma equipa da Monash University. O documento salienta que
esta tendência, pouco conhecida
entre os australianos, pode pôr
em risco a concretização de infra-estruturas essenciais para o desenvolvimento do país.
O estudo mostra que o número

O

de estudantes que ingressa em
cursos de engenharia tem vindo
a declinar do pico atingido em
1997, com 11.500 alunos, diminuindo para 10.727 em 2004.
Durante o boom económico da
Austrália, quando a procura de
engenheiros para construir infra-estruturas como auto-estradas
e minas atingiu um elevado nível,
os números oficiais já mostravam que havia falta de engenhei-

Americanos estudam poupança
de energia em escritórios
m grupo de Engenheiros
norte-americanos liderados
pelo Professor James Braun
(http//:ME.www.ecn.perdue.
edu/ME/Fac_Staff/braun.whtml),
da universidade de Perdue, desenvolveu um método para fazer
o pré-arrefecimento em edifícios de pequenas empresas e
reduzir o consumo de energia
durante as horas de pico do consumo.
Este método promete não só
poupar dinheiro, mas também
prevenir as falhas de electricidade que por vezes se fazem
sentir durante os dias de Verão
muito quentes da Califórnia.

U

Fazer o pré-arrefecimento dos
edifícios para que consumam
menos energia nas horas de pouco
consumo é um novo conceito,
mas os investigadores desenvolveram um “algoritmo de controlo”, ou software, que determina a melhor estratégia para
mudar as opções do termóstato
de um determinado edifício, de
forma a poupar mais dinheiro.
Para conseguir fazer esses cálculos são equacionadas variáveis
como a constituição do edifício,
o seu sistema de ar condicionado, o número de janelas, como
é que o chão está revestido, entre
outro tipo de informação.

ros, nomeadamente nas áreas de
civil, minas, química e petróleo.
Mas segundo o grupo de trabalho, a falta de engenheiros australianos tem sido camuflada
com o aumento de licenciados
estrangeiros a trabalhar em ter-

ras australianas, em 2001 eram
2.331, passando para 3.306 em
2003. Os investigadores responsáveis por este estudo apontam
o dedo ao executivo australiano
pela falta de aposta no ensino,
sobretudo pelo facto de ter diminuído o número de universidades financiadas pelo Estado.

Nepal desenvolve
casas resistentes a sismos
Institute of Engineering Center for Disaster Studies do
Nepal desenvolveu uma tecnologia que permite fazer com
que as casas rurais fiquem mais resistentes aos sismos, por
apenas 20 ou 30 dólares por casa.
Esta tecnologia baseia-se na utilização de bambu, barro e gabiões de arame. Dado que o bambu e o barro estão ao alcance
de todos, pois existem
no local, o custo da aplicação da tecnologia resume-se praticamente
Casa típica do Nepal. Construção
ao custo dos gabiões, que ronda da rede de bambu. Aplicação da
rede de bambu à parede.
apenas os 20 ou 30 dólares americanos, por cada habitação. Para além disso, a tecnologia é
muito simples e pode, inclusive, ser aplicada pelos aldeões.
O objectivo da aplicação desta tecnologia é, para além de tornar as casas mais resistentes aos sismos, devolver a identidade
arquitectónica a uma área (o Vale de Kathmandu) onde ela
está em perigo.
A investigação surge também da necessidade de preparar as
populações para a inevitabilidade de um grande sismo nas regiões oeste e central do Nepal onde desde há 200 anos não
há nenhum sismo, apesar de serem zonas com grande actividade sismológica.

O
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Regiões

6.º Congresso Internacional de Segurança,
Higiene e Saúde do Trabalho

ealiza-se, nos dias 23 e 24 de Fevereiro, no Auditório da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto
(FEUP), o 6.º Congresso Internacional de
Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho.
Esta iniciativa, da responsabilidade da
Ordem dos Engenheiros – Região Norte,
da FEUP e da Associação Portuguesa de
Segurança e Higiene do Trabalho (APSET),
pretende proceder à abordagem do estado
da arte neste domínio, não apenas quanto
ao conhecimento da capacidade para implementação de políticas públicas ajustadas aos objectivos a prosseguir, mas, tam-

R

Colégio Regional de Engenharia Civil
da Região Norte da Ordem dos Engenheiros e o Colégio de Caminos,
Canales e Puertos da Galiza têm vindo a
organizar, desde 2001, uma série de eventos intitulados “Encontros de Engenharia
Civil Norte de Portugal-Galiza”.
Em 2006, cabe ao Colégio Regional português a responsabilidade de organizar no
Porto, na Fundação Cupertino de Miranda,
nos dias 25 e 26 de Maio, o terceiro evento.
Os eventos versam sobre temas actuais de
interesse estratégico para o desenvolvimento
bilateral, e, em geral, com enfoques que ultrapassam a estrita dimensão regional. Para
este ano, o tema escolhido é “A Água”.
Numa altura em que se generaliza a consciência social de que a água, nas suas várias
formas, é um recurso cuja gestão racional

O
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bém, quanto ao desenvolvimento de competências nas empresas e ao envolvimento
dos agentes económicos e sociais no âmbito da prevenção de riscos.
Esta edição, transformada em Congresso
devido à forte adesão registada na anterior,
é marcada pelo alargamento do âmbito da
designação à questão da saúde no ambiente
de trabalho.
Os temas a abordar este ano reflectem,
pela sua actualidade, as grandes questões
que hoje se colocam à SHST, em particular na União Europeia e em Portugal. Para
enriquecer o Congresso foram convidados
alguns dos melhores especialistas nos diferentes domínios.
Pela sua actualidade e pertinência, estabeleceram-se como temáticas privilegiadas a
Saúde do Trabalho e a Segurança do Trabalho na Construção. De salientar que estas
temáticas afastam-se cada vez mais da horizontalidade tida nos sistemas de segurança do trabalho, tornando-se, por si só,
áreas de interesse específico dentro dos
grandes desígnios da organização do trabalho. A saúde, por ser um tema cada vez
mais ligado ao desenvolvimento das condições, conforto e ambiente de trabalho;
e a construção, por requerer capacidades
n
técnicas sectoriais específicas.

Região Centro
preside ao Fórum
Regional do Centro
das Profissões
Liberais”.

estrutura do Fórum Regional do Centro das Profissões Liberais vai ser presidida, durante 2006, pela Região
Centro da Ordem dos Engenheiros. O Fórum integra as representações regionais das
seguintes Associações Profissionais: Ordem
dos Engenheiros, Ordem dos Arquitectos,
Ordem dos Médicos Veterinários, Ordem
dos Farmacêuticos, Ordem dos Advogados, Ordem dos Biólogos, Ordem dos Economistas, Ordem dos Médicos, Ordem
dos Médicos Dentistas, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas e Câmara dos Solicitadores.
Como iniciativa de fundo para 2006 prevê-se a realização, provavelmente em Outubro, de um Seminário subordinado ao tema:
“A Função Social das Ordens Profission
nais”.

A

Região Norte
organiza Congresso sobre a água
vai ser decisiva no futuro, será desnecessário falar da relevância do tema. Mas nos
planos estratégicos, de articulação bilateral
e técnico, há muito a discutir sobre as possibilidades de utilização, gestão racional e
riscos. E estes são os motivos pelos quais
este terceiro encontro elegeu como temas
principais a “água e a energia”; a “água como
recurso”, incluindo águas superficiais e subterrâneas, estuários, problemas de segurança
e reservas; os “fenómenos extremos e poluição”; e os “regimes de utilização da água”.
Cada um destes temas terá conferências de
especialistas de ambos os países, bem como
um espaço para discussão em mesas redon-

das alargadas a vários agentes do sector. Os
anteriores encontros, que têm contado com
a presença de políticos, quadros de topo,
decisores de grandes empresas e concessionárias, bem como investigadores e docentes universitários, têm sido realizados, alternadamente, no Norte de Portugal e na
Galiza. As sessões de trabalho são complementadas com um programa social cuidado,
que tem contribuído para fomentar a aproximação e a troca de experiências bilaterais.
No passado dia 13 de Janeiro teve lugar,
em Viana do Castelo, uma reunião das comissões científica e organizadora, com o objectivo de preparar o evento.
n
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Sessões de Engenharia continuam em 2006
Região Centro continua a promover, durante o ano de 2006,
a realização semanal de Sessões
Técnicas de Engenharia, estando já
prevista a realização de 63 sessões. Para
o primeiro trimestre estão agendadas 9 sessões, que terão lugar na Sede Regional da
Ordem dos Engenheiros, em Coimbra,
sempre com início às 18h30. A primeira,
a realizar no dia 3 de Março, é uma Sessão
de Esclarecimento sobre a Gripe das Aves
e o orador é o Dr. Lúcio de Almeida. Esta
sessão será repetida no dia 6 de Março. A
Desenfumagem de Parques de Estacionamento é a temática a abordar na sessão que
tem lugar no dia 13 de Março, cujo orador
vai ser o Eng.º João Carlos Viegas, do LNEC.
No dia 14 de Março, o Eng.º Hugo Silva,

A

Região centro
promove entrega
de donativos
receita realizada com o Jantar de Natal
organizado pelo Conselho Directivo
da Região Centro, para convívio entre
colegas e colaboradores, que contou com
a presença do Bastonário da Ordem dos
Engenheiros, destinou-se à obra social da
Comunidade Juvenil de S. Francisco de
Assis, instituição que presta apoio a crianças e a jovens carenciados. Os donativos
resultantes da recolha de fundos foram entregues à Madre Teresa Granado, direcn
tora desta obra social.

A

Visita Técnica à
Ponte Pedonal
“Pedro e Inês”
ituada em pleno Parque Verde de Coimbra, tendo como objectivo garantir
a vivência das duas margens do rio,
salvaguardando a utilização do Mondego
para desportos náuticos, a Ponte Pedro e
Inês é uma estrutura totalmente em aço,
com 275 metros de comprimento total e
4 metros de largura. A Região Centro organizou, no dia 18 de Fevereiro, uma visita
técnica a esta ponte pedonal e de ciclovia
que atravessa o rio Mondego.
Apoiando-se num arco central com 110 metros de vão e que se eleva a 10 metros sobre
a água, esta ponte é anti-simétrica em cada
meio-arco relativamente ao eixo longitudinal, coincidindo estes, no centro do Rio,
numa extensão de 12 metros, permitindo,
deste modo, a criação de uma praça central
n
com 8 metros de largura.

S

Convocatória para
a Assembleia
Regional do Centro
Presidente da Mesa da Assembleia
Regional da Região Centro da Ordem
dos Engenheiros, Eng.º Adolfo da
Cunha Nunes Roque, de acordo com o estabelecido nas alíneas b) e c) do Artigo 30.º
do Estatuto, convoca a Assembleia Regional Ordinária da Região Centro da Ordem
dos Engenheiros para o dia 15 de Março

O

da A. Fabre dos Reis, falará sobre Laser
Scanning 3D – Topografia de Alta Definição. A Política de Desenvolvimento da Fileira Bovina em Portugal será o tema abordado no dia 27 de Março, pelo Eng.º Jorge
Luís Gomes, da DRABL.
Os temas das sessões dos dias 7, 20, 21 e
28 de Março ainda estão por definir. n
de 2006, às 18:00 horas, na sede da
Região Centro. A Ordem de Trabalhos será a seguinte: aprovar o Relatório e Contas de 2005 do Conselho Directivo da Região Centro e o
Parecer do Conselho Fiscal; e apreciar e
deliberar sobre o Orçamento anual proposto pelo Conselho Directivo da Região
Centro para 2006. A Assembleia reunirá
em primeira convocação às 18:00 horas
com a maioria dos membros e, em segunda
convocação, meia hora depois com qualn
quer número de presenças.

“Aprender a Gostar de Música”
ciclo de sessões “Aprender
a Gostar de Música”, iniciado
em Dezembro, vai prolongar-se até Março. As sessões, sobre
música e a sua história, promovidas pela
Região Centro da Ordem dos Engenheiros
em colaboração com a Orquestra Clássica do Centro, continuam a decorrer com
grande sucesso e participação. As sessões
são apresentadas e dinamizadas por reco-

O

nhecidos maestros portugueses como António Vitorino de Almeida, José Atalaya,
Rui Paulo Branco e Virgílio Caseiro. n

Nova Edição da Viagem à China
m virtude do grande sucesso da viagem à China, organizada pela Região Centro em Agosto de 2005, o Conselho Directivo desta Região
decidiu promover uma segunda edição da viagem, que decorrerá entre
10 e 24 de Abril. Os 42 lugares disponíveis para esta edição foram rapidamente esgotan
dos, o que mostra, mais uma vez, o interesse da iniciativa.

E
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Isolamento de Base – uma nova tecnologia
de protecção sísmica
Sede da Ordem dos Engenheiros, em
Lisboa, acolheu, no dia 25 de Janeiro,
o Seminário “Isolamento de Base –
uma nova tecnologia de protecção sísmica”,
organizado na sequência do Seminário “Especificações para o comportamento Sismo-Resistente de Novas Instalações Hospitalares”, realizado em Outubro passado.
No evento, da responsabilidade da Região
Sul e do Instituto de Engenharia de Estruturas, Território e Construção do Instituto
Superior Técnico (ICIST), estiveram presentes duas centenas de participantes. O

A

Conselho Regional do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas organizou, no dia 12 de Dezembro, na
Sede da Ordem dos Engenheiros, uma sessão técnica sobre “Modelação de Águas
Subterrâneas na Gestão de Projectos de
Engenharia”, que teve como orador convidado o Doutor Michael Kohnke.
Responsável pela coordenação e gestão de
projectos ambientais e Vice-presidente da
empresa norte-americana Simon & Associates, Inc, o Doutor Michael Kohnke explicou as vantagens da utilização da modelação numérica em projectos de engenharia
envolvendo águas subterrâneas, ilustrando
a metodologia com exemplos concretos; e
a avaliação de recursos hídricos, no que respeita a projectos de instalação de poços e à
sua optimização.
Ao longo da sessão, o orador explicou a importância da modelação numérica enquanto ferramenta de gestão de projectos de engenharia que envolvam águas subterrâneas,
pois permite uma avaliação quantitativa de
sistemas complexos, facilitando, desta for-

O
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especialista em Estruturas e Presidente do
Conselho Directivo da Região Sul, Eng.º
Paulo Reis, moderou a sessão, tendo ficado
as intervenções a cargo do Prof. Luís Guerreiro (ICIST) e do Eng.º Prazeres Ferreira,
responsável pelo projecto de estruturas do
novo Hospital da Luz.
Durante o evento foi apresentado o conceito de “Isolamento de Base” como modo
de realizar a protecção sísmica de estruturas, com particular incidência no caso de
edifícios. Após uma descrição da evolução
histórica deste conceito, foram apresenta-

dos vários tipos de sistemas de isolamento
de base, discutida a sua modelação e análise e referidos exemplos de aplicação,
dando especial ênfase ao caso do novo Hospital da Luz. Por fim, foi feita uma breve
apresentação da regulamentação actual
sobre este assunto, com realce para o caso
do Eurocódigo 8. Entre as questões levantadas pelos participantes salienta-se a problemática da acção do vento sobre edifícios com isolamento de base; as limitações
da sua utilização em edifícios muito altos;
o problema do impacto nos custos da estrutura e a forma como esta situação deve ser
equacionada tendo em conta o aumento
da segurança; a importância da utilização
desta tecnologia em edifícios cuja segurança é essencial, como é o caso dos hospitais; e o problema de viabilidade da aplicação deste sistema de protecção em edifícios em grupo. Para além destas questões,
foram ainda referidas as potencialidades
da utilização de Isolamento de Base na reabilitação e reforço sísmico de estruturas,
trazendo a debate a questão do reforço sísmico das estruturas existentes. Neste âmbito, foram também referidas outras técnicas de reforço sísmico, como a utilização
de sistemas de dissipação de energia. n

Modelação de Águas Subterrâneas

ma, a avaliação de múltiplos cenários.
Michael Kohnke sustentou que, se por um
lado surgem dificuldades quando, durante
a fase de planeamento de medidas de engenharia nas águas subterrâneas, se pretende
considerar todos os efeitos dos diferentes
processos naturais; por outro, com a modelação matemática, é possível introduzir
todos esses processos num modelo, de modo
a simular, por exemplo, diferentes alternativas de gestão de recursos hídricos ou di-

ferentes alternativas
de remediação.
Uma das vantagens do processo
de implementação destes modelos é o facto de exigir que todos
os aspectos do projecto sejam considerados, fazendo com que haja,
desde início, uma organização dos
dados relevantes e a compreensão
das suas inter-relações. Este processo permite compreender melhor a interacção dos processos existentes
no subsolo e, assim, reduzir os custos de
investigação e implementação de projectos de engenharia.
De salientar que também fizeram parte do
painel de oradores o Dr. Carlos Costa, do
Centro de Investigação em Geociências
Aplicadas da Universidade Nova de Lisboa, e o Eng.º Paulo Sá Caetano, Vogal do
Conselho Regional do Colégio de Engen
nharia Geológica e de Minas.
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“Decisões Políticas
e Desenvolvimento Tecnológico”

Secção Regional participa
em várias actividades

Eng.º Raymundo de Oliveira, Engenheiro Electrotécnico,
Presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro e Presidente da Fundação José Bonifácio, vai proferir, no dia 8
de Março, uma conferência sobre as “Decisões Políticas e Desenvolvimento Tecnológico”.
A organização do evento, a decorrer no Auditório da
Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, às 18h00, cabe à
Região Sul da OE.
A abordagem vai centrar-se na relação entre a política e
o desenvolvimento das tecnologias e a análise da visão ingénua da neutralidade das tecnologias e dos artefactos a que dão
origem. A ligação entre o desenvolvimento tecnológico que hegemoniza a sociedade, evidenciando desequilíbrio na contradição
Capital-Trabalho, será ilustrada através de exemplos emblemáticos centrados nas Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), escolhidas pelo peso que representam no desenvolvimento
de todas as outras tecnologias.
n

ntre os dias 1 e 4 de Outubro, uma representação da Secção Regional, constituída pelo Presidente e Tesoureiro, deslocou-se ao Funchal, para participar na Cimeira Açores-Madeira, conforme estava definido no Plano de Actividades para o
ano de 2005.
Ainda em Outubro, a Secção Regional participou numa palestra,
na Universidade dos Açores, destinada aos alunos de Engenharia
Civil, sobre o tema “Associação Profissional - Deontologia”.
Em resposta ao convite do Bastonário, a Secção Regional dos Açores esteve também presente no Dia Nacional do Engenheiro 2005,
realizado em 18 e 19 de Novembro, em Bragança, assim como
no Jantar de apresentação e oferta do Livro sobre o último Congresso da Ordem dos Engenheiros. Jantar, esse, que teve lugar no
n
Hotel Sheraton, em Lisboa, no dia 13 de Dezembro.

O

E

Curso de Ventilação e Projecto
Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros, conjuntamente com a empresa Instituto
de Formação Contínua, está a realizar um curso de
Ventilação e Projecto, com a duração de 60 horas.
A acção de formação teve início a 20 de Janeiro do corrente ano e tem como principais destinatários Finalistas, Bacharéis, Mestres ou Professores Engenheiros/Doutores que possuam
formação académica referente aos cursos de Engenharia Civil,
Engenharia Mecânica, e Electrotécnica, Arquitectos e afins. A
Secção Regional vai organizar uma 2.ª acção do referido curso,
que tem início em Abril de 2006, para a qual ainda estão abertas
inscrições. Os principais objectivos desta acção de formação são:
aquisição de competências para a elaboração de um Projecto de
Ventilação; articulação de conteúdos teóricos fundamentais ao
domínio da Ventilação; aquisição de competências com ferramentas de software e ábacos adequados para o cálculo de Ventilação
e dimensionamento dos equipamentos de uma instalação; aquisição de conhecimentos adequados para a selecção dos equipamentos e materiais necessários para uma instalação de Ventilação; informação e distribuição de legislação existente para sistemas de Ventilação e desenfumagem; desenvolver o projecto na
área de Ventilação natural e forçada.
A ventilação de edifícios tem uma importância que, gradualmente,
vai sendo reconhecida no país, e este reconhecimento tem-se traduzido na publicação, nos últimos anos, de diversa normalização
n
sobre esta matéria.

A
“Os Novos Desafios da Floresta”
em debate
endo como pano de fundo o Dia Mundial da Floresta, a 21
de Março, o Conselho Regional do Colégio de Engenharia
Florestal, a Federação dos Produtores Florestais de Portugal
e a Direcção-Geral dos Recursos Florestais organizam uma conferência dedicada aos “Novos Desafios da Floresta”, que terá lugar
nos dias 20 e 21 de Março na Sede da Ordem dos Engenheiros,
em Lisboa.
Este evento tem por objectivo discutir as interfaces da floresta
com as dinâmicas da gestão territorial; as implicações e contributos para a gestão ambiental; a importância para o desenvolvimento
económico, o investimento e fiscalidade; e enquadrar a floresta
no desenvolvimento rural, discutindo o papel a desempenhar pelos
produtores florestais e pela engenharia portuguesa.
A conferência conta com a participação de especialistas nas temáticas em análise, destinando-se também a técnicos e decisores
de outras áreas do conhecimento, com vista a fomentar o debate
sobre a multi-funcionalidade e a dimensão intersectorial dos problemas que respeitam à floresta.
Informações complementares serão, oportunamente, divulgadas
nos Portais da Ordem dos Engenheiros (www.ordemengenheiros.pt), da FPFP (www.fpfp.pt) e da DGRF (www.dgrf.min-agricultura.pt).
n

T
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Eng.º Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da UNICER

“Dentro de 50 anos
vamos ver a fusão nuclear
ao alcance do homem”

Texto Marta Parrado
Fotos Cortesia UNICER

Em matéria de energia, defende a aposta nas
renováveis e um esforço grande ao nível das
economias de consumo. Duas medidas que, reconhece, não resolverão as necessidades energéticas, pelo que não tem dúvidas relativamente
à intensificação dos estudos em torno da energia nuclear e a continuação do recurso à fóssil.
Com a presidência da Galp no seu currículo, o
Eng.º Manuel Ferreira de Oliveira, que assume
actualmente a liderança da Unicer, vaticina para
daqui a 50 ou 100 anos um sistema energético
radicalmente diferente do actual.

Foi condecorado recentemente pelo Presidente da República com a mais elevada
distinção de mérito civil, o Grau da Grã-Cruz da Ordem de Mérito. Que significado teve para si esta condecoração?
Quando deixei Londres, o Presidente da
República da Venezuela, por proposta dos
embaixadores da Venezuela na Europa, decidiu condecorar-me com a Ordem Francisco Miranda. Na altura senti que foi uma
forma muito nobre de um país, onde trabalhei 6 anos, manifestar algum reconhecimento pelo trabalho que fiz para uma
empresa de referência desse país. Regressei a Portugal em 1995, exerci a minha
profissão com a atitude que tenho na vida,
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e quando a Presidência da República me
comunicou que me ia condecorar, no contexto de um programa definido pelo Sr.
Presidente da República, fiquei imensamente satisfeito porque sabe bem vermos
o nosso trabalho reconhecido em casa. Para
mim, foi como que o complemento que
me faltava do reconhecimento amigo que
senti em 1995 do Governo da Venezuela.
Dediquei essa condecoração, com um profundo sentido de gratidão, à minha família
que, ao longo de 35 anos de vida profissional, sempre, sempre me apoiou, e aos colaboradores que tanto me ajudaram, em
particular aqueles que colaboraram comigo
nos últimos 6 anos aqui na Unicer. Foi a
estas pessoas que ofereci, num gesto simbólico, a honra que me foi concedida.
Qual o perfil de engenheiro mais valorizado pelas empresas, nomeadamente por
aquela que dirige?
Antes de mais, o engenheiro é um profissional que tem muitas oportunidades de
crescimento na vida das empresas, porque,
em princípio, tem uma formação académica muito sólida, muito científica, que pode
constituir a âncora do desenvolvimento do
tecido das empresas. Deixe-me introduzir
só algumas referências pessoais. Assim que
me formei comecei a trabalhar nas empresas e fiz a carreira universitária em paralelo.
Pelo facto de me ter doutorado e por ter

feito provas de agregação tive que fazer investigação. Ora, a cultura prática que está
associada à própria licenciatura em engenharia, dá-nos a dimensão pragmática – uma
vez que nós, como engenheiros, temos que
fazer obra –, no entanto, temos que ter, ao
mesmo tempo, a dimensão científica e a
cultura de investigação imprescindível para
promovermos a inovação, ou seja, para promovermos a renovação do que somos e fazemos. A forma como a minha carreira nas
empresas evoluiu deve-se muito ao apoio
que a minha formação científica me ofereceu.
As carreiras de docência e empresarial são
complementares?
Exactamente. Na vida empresarial, uma das
coisas que muito me beneficiou, e que herdei da vida universitária, foi a cultura de rigor que nasce na investigação, a insatisfação
permanente e a atitude de persistir na procura daquilo que não temos, a definição permanente de objectivos aspiracionais que nos
permitam a nós, como indivíduos, aos grupos que lideramos e às empresas, como instituições, procurar continuamente algo mais
do que somos e temos. Essa postura provém, claramente, de uma cultura de investigação. Outro aspecto importante, que é crítico na vida das empresas, é a capacidade
de comunicar com os outros e de partilhar
o que sabemos, o que queremos fazer e o
que queremos saber. E esta capacidade de
comunicação é muito típica dos professores. Um professor, por força da sua própria
formação e função, é obrigado a aprender a
comunicar com os outros. O facto de liderar muitas equipas, quer sejam de investigação, quer sejam os próprios alunos, desenvolve-lhe uma atitude de partilha, de disponibilidade para aprender, e esse tipo de
atitudes, quando transladadas para o mundo
empresarial, dão a quem as tem uma van-

Entrevista
tagem competitiva muito grande como profissional. E foi talvez por isso que eu fiz uma
carreira profissional relativamente acelerada,
subindo rapidamente todos os escalões da
hierarquia empresarial. Fiz todas as etapas
de uma carreira, desde actividades estritamente operacionais, até actividades de liderança, passando por engenharia pura, por
finanças, planeamento, passei por todas as
áreas que constituem uma empresa típica,
e isso dá-nos uma visão vivida do corpo empresarial que nos prepara para liderar as empresas.
A carreira começa com
a afirmação enquanto especialista

E dos jovens engenheiros, o que é que a
Unicer espera?
Não seria da minha parte muito correcto
dizer-lhe que a Engenharia é a única porta
de entrada para carreiras de excelência nas
empresas, mas que a engenharia é uma boa
porta de entrada numa carreira de excelência, é. Agora, eu tenho uma teoria, que não
é partilhada por muitos, de que alguém que
entra numa empresa, seja engenheiro, gestor, economista ou nutricionista, tem primeiro que afirmar-se como especialista. Isto
é, o primeiro nível de reconhecimento que
um profissional tem dentro da família a que
adere, a família empresarial, é tornar-se excelente numa área do conhecimento relativamente limitada, e isso é ser especialista.
E é aí que ele vai obter o reconhecimento
dos seus pares, pela sua competência e pela
sua capacidade de executar projectos. E
como é jovem e vai trabalhar numa área
específica, ele pode ser profundo, e ao ser
profundo, o que faz, faz com muita qualidade, e ao fazê-lo com muita qualidade estabelece os seus créditos entre os seus pares.
Depois há aqui um salto que pode ser dado
em duas direcções. Uma, é o profissional
dedicar a sua vida a essa especialidade e,
então, torna-se, gradualmente, uma referência nessa área. Outro caminho possível,
e o mais comum, é que ao ter-se afirmado
como capaz de fazer bem a área em que
começou a trabalhar, é desafiado para chefiar equipas, começando a desenvolver competências de coordenação, de gestão e de
governo de outros colegas, e isso começa a
combinar, logo desde jovem, a capacidade
de liderança, de gestão de projectos dessa

equipa e a especialização em que está a trabalhar. Se o fizer bem, oferecem-lhe outro
projecto maior, e assim passa de especialista a líder de pequenos grupos, a chefe de
projectos maiores e, eventualmente, a gestor de topo de uma organização. Ou seja,
há aqui uma evolução natural que nasce
porque o profissional se manifestou excelente numa área muito concreta.
Não é apologista da polivalência, da “banda
larga” em termos de desempenho profissional?
Ora bem, há que ver que ninguém contrata um jovem para ser chefe, para ser
líder. Os líderes escolhem-se entre as pessoas que já conhecem a empresa. E como
é que nós escolhemos os primeiros líderes?
Escolhemos entre aqueles que se diferenciaram. E aqueles que se diferenciaram são
os que fazem alguma coisa muito bem feita
e que, para além dessas competências profissionais, começam a revelar outro conjunto de atributos mais comportamentais
e de atitude em relação à empresa e aos
seus companheiros que leva a hierarquia a
escolhê-los como chefes. Depois é uma
questão de formação contínua. Já há programas de formação muito bons que permitem que o engenheiro, com a formação
matemática e científica que tem, possa facilmente obter os conhecimentos necessários na área da economia, gestão, estratégia, finanças, gestão de recursos humanos,
e por aí fora. O engenheiro tem a preparação básica para fazer qualquer tipo de
formação complementar.
“A engenharia portuguesa
é o que são os seus engenheiros”

Como vê actualmente a engenharia portuguesa?
A engenharia portuguesa é o que são os
seus engenheiros. Nas funções de engenharia que exerci fora do país, nos países mais
desenvolvidos da Europa, na Alemanha, na
Suécia, na Inglaterra, fiz projectos no Japão,
nos EUA, na Venezuela, e comparando a
formação que tinha, portanto algo exógeno
a mim próprio, aquilo que o sistema de
ensino e de investigação portuguesa me
ofereceu, nunca senti que estivesse em desvantagem com outros engenheiros das áreas
por onde passei. Fiz umas vezes melhor,

outras vezes pior, mas tive uma actuação
sempre claramente competitiva nos mercados de trabalho onde vivi. Eu beneficiei
do sistema de formação de engenheiros
português, tal como centenas de colegas,
e posso dizer que temos a formação básica
para participar em qualquer grupo de engenharia em qualquer projecto do mundo.
E há engenheiros portugueses que o fazem,
que estão espalhados por esse mundo participando em projectos de grande dimensão e de grande complexidade e de excelência. O problema que se poderá colocar
é se temos no país projectos e desafios para
esses colegas. A verdade é que vamos tendo.
Não queria cair no pessimismo de dizer
que a engenharia portuguesa não se afirma
neste espaço. Se for ver, os grandes projectos que se fazem em Portugal são feitos
por engenheiros portugueses. Não são as
limitações da engenharia portuguesa que
impedem a nossa sociedade de fazer grandes obras.
A regulamentação existente, ou a que deveria existir e não existe, não será uma limitação ao desenvolvimento da nossa engenharia?
Recuso aceitar que existam barreiras administrativas ao exercício de competências.
Um profissional competente não se deixa
limitar por barreiras administrativas, ele ultrapassa-as, muda-as se necessário for. Se
tenho que qualificar alguma dificuldade,
aponto a falta de grandes empresas em Portugal, as nossas empresas são pequenas,
mesmo as maiores são pequenas em termos da economia global em que vivemos.
Logo, os desafios com que se confrontam
os profissionais dessas empresas são proporcionais à dimensão da própria empresa.
Reconheço que em outros espaços existam
mais oportunidades, mais desafios e, por
isso, existe a mobilidade das pessoas. Não
há nada que impeça um engenheiro, e até
o enriquece, de passar alguns anos fora do
país. Eu sou um fervoroso defensor da mobilidade dos trabalhadores, no sentido amplo
da expressão, e em particular dos trabalhadores do conhecimento, porque viver diferentes experiências, trabalhar em diferentes contextos, ver como diferentes pessoas
actuam enriquece-nos muito. E além desse
enriquecimento profissional, é também um
enriquecimento humano muito grande.
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A Unicer “dentro” das pessoas

Quantos engenheiros tem a Unicer?
Na empresa teremos cerca de 300 engenheiros espalhados pelas mais diversas organizações e áreas de trabalho, desde o serviço interno, nas 16 fábricas que temos, na
área comercial, em marketing, enfim, em
todas as áreas. O responsável pela marca
Super Bock, que é a marca âncora da empresa, é um engenheiro. Isto mostra a flexibilidade da nossa engenharia. Praticamente
todas as equipas de gestão das unidades industriais da empresa são lideradas e integradas por engenheiros. Eu costumo dizer
internamente que todos os dias há cerca de
4 milhões de portugueses que, e permita-me esta metáfora, colocam a Unicer dentro de si. Nós produzimos entre 2 a 3 milhões de litros de bebidas por dia, cada embalagem tem cerca de 1/2 litro, e colocamos 4 a 6 milhões de embalagens por dia
no mercado. Ora, se uma pessoa beber uma
dessas embalagens, em média é essa a realidade, há 4 milhões de pessoas que votaram Unicer, com o seu próprio dinheiro,
recolhendo uma embalagem de uma prateleira de um supermercado, e depois olharam para ela e puseram-na dentro de si, a
Unicer foi para dentro dessa pessoa. Isso é
uma responsabilidade enorme para todos
os que trabalham nesta casa, o que exige
que se faça tudo com um rigor extremo.
Um erro no sistema produtivo pode levar
ao suicídio de uma marca. Eu posso, de um
só golpe, matar uma marca.
“Faço tudo quanto possa para gostar
muito, mas mesmo muito, do que faço”

E a marca com que trabalhou antes de
assumir a Unicer como a “sua família empresarial”, foi a Galp. Gosta mais de trabalhar com petróleo ou com bebidas?
Há quem viva obcecado por fazer o que
gosta e depois consome muito do seu tempo
a tentar encontrar o que gosta, algumas
vezes encontra, outras não. Desde muito
jovem que adoptei outro princípio: eu faço
tudo quanto possa para gostar muito, mas
mesmo muito, do que faço, e tenho tido
sempre essa sorte. Gosto muito da minha
família, muito, muito da minha família,
gosto muito da minha casa, gosto muito
dos livros que tenho, gosto das pessoas com
22 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

quem trabalho, e sempre gostei muito de
todas as funções que exerci. E acho que
isso é uma dimensão da inteligência emocional que nos ajuda muito na vida. Ao
longo da minha vida profissional, trabalhei
29 anos no sector energético e 6 anos no
sector dos bens de consumo. Não posso
deixar de dizer que estes últimos 6 anos
têm sido imensamente enriquecedores,
porque me ensinaram a conhecer e a viver
uma empresa que tem que estar todos os
dias muito próxima do consumidor final.
Energia nuclear
é competitiva com a fóssil

Falando de energia, qual a sua opinião
sobre a energia nuclear?
As nossas opiniões resultam de factos técnicos ou científicos que nós formulamos,
observamos, recolhemos informação, processamos essa informação e daí emitimos
uma opinião. Mas essas opiniões também
são determinadas por alguma reacção emotiva. Eu acompanhei de perto, na década
de 70, a preparação do primeiro “Livro
Branco da Energia Nuclear”. E, na altura,
toda a argumentação que justificava a nuclear estava ancorada numa teoria amplamente difundida, e partilhada por muitos,
pelo Clube de Roma. Na altura era liderado
por Juan Rada, que promoveu em todo o
mundo um consenso de que a energia fóssil era um recurso limitado e que cada unidade energética que era preciso produzir
seria mais cara que a anterior, ou seja, retirar da natureza uma unidade de energia,
quer fosse na forma de petróleo, gás ou carvão, ia ser crescentemente mais caro. Portanto, não era difícil fazer umas equações
e concluir que, rapidamente, a energia fóssil ia ser muito cara e economicamente esgotável, porque aparecia uma alternativa
mais competitiva - a energia nuclear. E foi
em torno deste argumento que se promoveu intensamente a energia nuclear.
E o que é que se passou entretanto?
Ora bem, conhecemos o caso de sucesso
da França, que é o único país que, efectivamente, foi bem sucedido na produção
de energia nuclear; as dúvidas da Suécia;
os EUA, que começaram, mas que a meio
do caminho abandonaram o seu plano nuclear; e outros países que foram tendo umas

políticas mais ou menos agressivas na nuclear. Depois, fruto do trabalho dos engenheiros que desenvolvem funções no sector da energia fóssil, aconteceu exactamente
o inverso que os pensadores do Clube de
Roma – entre os quais me inscrevia com
muito entusiasmo – nos ensinaram na altura. A vida mostrou-nos que, com a evolução da tecnologia, nós éramos capazes de
produzir cada vez mais energia e cada vez
mais barata. Ou seja, a produção de energia fóssil começou a ser mais barata e começaram a encontrar-se mais recursos, pelo
que o raciocínio básico que determinou o
nascimento da energia nuclear falhou por
razões económicas, isto é, a energia nuclear
deixou de ser economicamente competitiva. Entretanto, começou a perceber-se
que “o trabalho de casa” relativamente à
nuclear não havia sido feito na totalidade
e que faltava encontrar tecnologias seguras, não para a produção de electricidade
através da energia nuclear, mas para o tratamento dos resíduos associados à produção de energia. E ficámos numa fase em
que, por razões que são do domínio público – razões de carácter político e de algumas decisões não atempadas de investimento –, a energia fóssil voltou a disparar
para preços elevados, e isso conduziu a que,
neste momento, a energia nuclear seja economicamente competitiva com a energia
fóssil. Contudo, está ainda em aberto a solução tecnológica dos resíduos, que, a meu
ver, só ainda não foi encontrada porque a
falta de competitividade da nuclear em determinado período conduziu a um desinvestimento nesse tipo de energia.
Ficou adormecida?
Exactamente. Pelo que há aqui um trabalho para os engenheiros e para os cientistas que é encontrar uma solução com a
qual todos os cidadãos do mundo se sintam confortáveis para a utilização ou o armazenamento seguro de resíduos nucleares. Penso que este problema está por resolver. Enquanto este tema não for bem
resolvido e enquanto os cidadãos não se
sentirem confortáveis com as soluções que
a engenharia e a ciência lhes ofereçam para
o tratamento dos resíduos, oferecerão resistência ao desenvolvimento da energia
nuclear, não obstante o facto dela, neste
momento, ter voltado a ser economica-
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mente competitiva por força da subida dos
preços das energias fósseis. Penso que irão
começar a reaparecer projectos de energia
nuclear, alguns vão executar-se, não vão
executar-se tantos como ocorreram na década de 70, mas, em paralelo com os poucos que vão arrancar, vai intensificar-se o
desenvolvimento tecnológico na área do
processamento de resíduos nucleares que
resultará numa solução. E depois sim, a
energia nuclear vai “novamente levantar
voo”. Teremos que aguardar, pelo menos,
mais uma década. Esta é a minha leitura.
Entretanto, penso que na geração dos nossos netos, portanto daqui a uns 50 anos,
vamos ver a fusão nuclear ao alcance do
homem, e a partir daí teremos claramente
uma energia limpa, teremos a economia
do hidrogéneo sobre a mesa e teremos um
sistema energético radicalmente diferente
do de hoje. Quem cá estiver daqui a 50
anos, vai conviver com um sistema energético que é radicalmente diferente daquele que hoje vivemos.
Esse quadro não o assusta?
Absolutamente nada, porque se pensarmos
como era o sistema energético há 50 ou
100 anos atrás, verificamos que era radicalmente diferente daquele que temos
hoje. Não é nada de anormal pensarmos
que dentro de 50 ou 100 anos teremos um
sistema energético radicalmente diferente.
Há aqui um papel relevante para a engenharia e para os investigadores da área energética que, claramente, vão ultrapassar as
dificuldades tecnológicas com que nos confrontamos, a maior das quais, como todos
sabemos, é conseguir que a reacção associada à fusão nuclear seja positiva, isto é,
que produza mais energia do que consome.
Hoje já se pode fazer fusão, já se pode, no
fundo, trazer para a Terra aquilo que acontece com o Sol em termos de produção de
energia, mas ainda sem a eficiência com
que precisamos que tal aconteça. Ainda
consumimos mais energia a promover a
fusão nuclear do que a energia que a fusão
nuclear liberta. Mas os projectos que estão
sobre a mesa, a cooperação que existe neste
momento entre a Europa, os EUA e o Japão, num projecto comum para desfazer
esta dificuldade, vai trazer bons resultados.
Mas isso são projectos de décadas. Quando
se fala em energia, pensar a 10 anos é curto

prazo, pensar a 30/50 anos é médio prazo
e pensar a 100 anos é longo prazo.
E o espaço para as energias renováveis,
nomeadamente devido às questões relacionadas com o Protocolo de Quioto?
As energias renováveis vão continuar a crescer, mas não será suficiente, nós temos que
ser realistas. Todos nós temos que dar o
nosso contributo, mas não será suficiente.
Eu instalei painéis solares na minha casa,
logo sou produtor de energia fotovoltaica,
e faço-o por prazer, mas são opções que
não são economicamente viáveis. Em grande
escala só são possíveis porque são subsidiadas pela energia fóssil através da tarifa que
o sistema eléctrico paga por estas energias
limpas. Enfim, a minha opinião é inequívoca sobre isso: devemos fazer tudo o que
estiver ao nosso alcance para intensificarmos o uso das energias renováveis, mas não
serão suficientes para satisfazermos as nossas necessidades energéticas, que vão ser,
na sua base, satisfeitas por energia fóssil e,
num longo prazo, por energia nuclear,

apoiada na fusão nuclear. A fisão nuclear
vai acontecer e é uma tecnologia de transição entre o fóssil e a fusão.
Que estratégias definiria para reduzir a
dependência energética de Portugal relativamente a outros países?
Economias de consumo. Nós desperdiçamos muito, quer na óptica dos custos económicos, quer na óptica dos custos energéticos. Se pensarmos nas nossas casas, concluiremos que podemos reduzir o consumo
de energia, aumentar a sua eficiência sem
que tal afecte o nível de conforto dos seus
utilizadores. E se o conseguimos fazer nas
nossas casas, conseguimos fazê-lo nas nossas empresas. Há tantas acções, cada uma
delas irrelevante mas, todas somadas, podem
traduzir enormes economias de consumo.
Eu diria que a optimização dos consumos,
que é um filão a desenvolver em permanência, pois há sempre forma de fazermos
a mesma coisa com cada vez menos energia, é uma área extraordinária de desenvolvimento; e o outro filão é usar os recursos
Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 23

Entrevista

Eng.º Manuel Ferreira de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração da UNICER

em energias renováveis o mais que pudermos dentro das condições de competitividade que lhes sejam oferecidas. Estas são
duas âncoras que nunca devemos abandonar. Contudo, podendo fazer muito, não
são suficientes. Julgo que serão precisas as
outras duas que referi.
Ensino secundário
é o grande desafio do superior

No contexto do Processo de Bolonha, está
de acordo que a Ordem admita os futuros licenciados do 1.º ciclo como membros,
embora distinguindo as formações?
A minha opinião clara é que a Ordem está
ao serviço da engenharia e dos engenheiros.
E a Universidade ou o sistema de ensino
superior, como todas as outras organizações
da sociedade, tem a responsabilidade de fazer cada vez mais em menos tempo. Está
demonstrado, pela Europa fora, que é possível formar um profissional de engenharia
e de outras áreas do conhecimento em menos tempo, capaz de executar projectos e
obras de qualidade, desde que entre bem
preparado no ensino superior. Mais do que
Bolonha, que de certa forma procura harmonizar o conceito de licenciado nos diferentes países da Europa, é importante a formação secundária. O grande desafio é fazer
com que os jovens que vêm do sistema de
ensino secundário tenham uma preparação
sólida que lhes permita depois, num curto
espaço de tempo – 3 ou 4 anos –, obter
qualificações profissionais para exercerem
a profissão. E se tiverem essa boa preparação no ensino secundário, então é possível
fazê-lo. Se vierem débeis do sistema do secundário, nem os 5 anos os ajudarão. Portanto, julgo que Bolonha é uma oportunidade para as universidades repensarem os
curricula dos seus cursos, nesse sentido é
um desafio, é uma oportunidade para eliminar dos cursos aquilo que não cria valor
e incorporar aquilo que o mercado de trabalho hoje nos exige. É uma oportunidade
para que os diferentes cursos possam renascer. O renascimento, chamemos-lhe assim, traz sempre algumas oportunidades de
fazermos melhor aquilo que fazíamos anteriormente. No entanto, o grande desafio do
nosso sistema universitário está em estimular o secundário para que a matéria humana
que daí transita tenha qualidade.
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No ano em que a Ordem dos Engenheiros completa 70 anos, impõe-se perguntar qual pensa ser o papel desta Associação Profissional na Sociedade.
Na minha óptica, entre as muitas funções
que lhe estão atribuídas pelos estatutos, a
Ordem dos Engenheiros tem duas muito
relevantes. Uma, é acolher e promover a
imagem dos profissionais de engenharia,
para poder atrair para a formação em engenharia os jovens que são necessários. Isto
é, quando o jovem está na escolha das diferentes opções de vida, um dos factores
que determina essa escolha é a imagem
dos profissionais do sector que ele vai escolher. A Ordem tem aqui um papel de
extrema relevância que é dizer à sociedade
o que é um engenheiro, o que faz, quais

são as suas carreiras, as suas dificuldades,
ou seja, promover a imagem e o trabalho
dos engenheiros com o objectivo de atrair
jovens para o seu corpo.
A outra função é promover o profissionalismo da actividade, no sentido em que há
ética profissional, códigos de actuação na
sociedade que diferenciam um engenheiro
de um não engenheiro e um profissional
de um não profissional. Tem o dever de
vigiar, para que os que se qualificam como
profissionais cumpram, e premiar os que
o fazem com excelência, atribuindo os diversos graus de qualificação; e penalizar os
que não cumprem, desqualificando-os do
uso do seu título profissional. É uma actividade quase que de regulação e de atrin
buição de mérito.

O Novo Estádio
Municipal de Braga

Caso de Estudo

Rui Furtado
Carlos Quinaz
Renato Bastos

Introdução

Leveza e simplicidade são, no Estádio de
Braga, o resultado de um exercício de aproximação entre Arquitectura e Engenharia.
A importância que a Arquitectura de Eduardo Souto de Moura atribui às necessidades e técnicas da construção, delas tirando
partido para atingir o efeito estético preten-

dido, possibilitam um diálogo estimulante
entre a Arquitectura e a Engenharia, em
que o processo de busca de soluções só termina quando o resultado agrada a ambas.
O resultado deve ser simples na forma e na
sua lógica construtiva. Complexo é consegui-lo: a simplicidade formal só é alcançada
através de um demorado e contínuo processo de aproximações sucessivas que termina, não raras vezes, em soluções bem diferentes das ideias que deram origem ao
debate.
Na concepção do Estádio Municipal de
Braga, a ideia inicial deu origem a um pro-

cesso em que as soluções encontradas foram
resultando da confirmação e consolidação
de ideias cuja viabilidade era, à partida, desconhecida. Foi necessário aceitar o risco que
decorre do desafio sistemático dos limites,
controlando-o através de uma metodologia
intensiva de investigação.
O objectivo foi, como sempre com Eduardo
Souto de Moura, a busca do rigor nas suas
várias vertentes.
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Descrição geral
Estádio Municipal de Braga
está localizado em Dume, no
recinto do Complexo Desportivo de Braga, que integrará um
pavilhão desportivo e uma piscina olímpica.

O

O seu elemento mais marcante
é a cobertura. É composta por
um sistema de cabos paralelos
sobre os quais apoiam duas lajes
de betão que cobrem as duas
bancadas do Estádio. Trata-se de
uma estrutura inédita não só pelo
seu vão (202m), como também
pelo facto dos cabos serem livres
na zona central.
A bancada nascente é estruturalmente constituída por montantes (consolas) com 50 m de altura e apenas 1,0 m de espessura
que, ao serem “furados”, dão
apoio às lajes dos diversos pisos

de foyers do Estádio. A sua estabilização longitudinal é assegurada pelas lajes existentes sob os
degraus das bancadas.
Depois da cobertura, a bancada
poente, “embutida no maciço”,
é o elemento estruturalmente
mais complexo pela diversidade
de problemas encontrados: mon-

fundações sobre banquetas instáveis.
O chamado relvado é, afinal, o
edifício que se esconde debaixo
dele. Possui dois pisos e ocupa
toda a área do relvado. Não coloca particulares dificuldades estruturais, para além do controlo
das consequências da retracção

tantes ancorados em rocha e em
saibro, funcionamento de conjunto da estrutura com o solo,
compatibilização do funcionamento estrutural de estruturas
com rigidez muito diferente e

A Cobertura
cobertura do Estádio constituía o maior desafio pela sua
dimensão e inovação. Não há no
mundo nenhuma cobertura semelhante.
O conceito que se pretendia materializar era o de um conjunto
de cabos paralelos suspensos das
vigas de coroamento dos montantes, dando apoio a duas lajes

e das variações térmicas que levou
à utilização de aparelhos de apoio
entre os pilares e a laje do relvado, especialmente bem integrados pela Arquitectura.
A escavação necessária para a
construção do Estádio é, por si
só, uma grande obra. No total foram desmontados 1.300.000 m3
de saibro e rocha obrigando à
contenção de grandes taludes de
rocha em que, infelizmente, as
diáclases tinham uma orientação
desfavorável. A contenção dos
taludes foi feita com uma malha
de ancoragens e pregagens que
asseguram a sua estabilidade.
Um complexo desta dimensão
obrigou, naturalmente, à realização de um conjunto importante
de infra-estruturas de que se destacam o desvio de um colector
público de drenagem de águas
residuais que atravessava o terreno, a regularização de uma linha
de água e a execução de uma galeria técnica.

A

independentes de betão que cobrem cada uma das bancadas.
A geometria escolhida para a cobertura resultava do compromisso
entre o objectivo do Arquitecto

(arco invertido muito abatido) e
o valor dos esforços produzidos
na estrutura pela componente
horizontal das forças dos cabos.
A selecção do tipo de cabos era
determinante para a definição
das características formais e tecnológicas da cobertura. Em fase
de concurso, dada a grande importância da tecnologia “específica” de cada fabricante de cabos,
definiu-se que a execução da cobertura seria uma empreitada de

Concepção/Construção. A responsabilidade do projecto da cobertura foi, deste modo, partilhada pela equipa de projecto da
Afassociados e pelo Adjudicatário ACE, ASSOC-Obras Públicas / Soares da Costa, representado pelo Eng.º Luís Afonso.
Além da uniformização da massa da laje de betão, a única diferença digna de registo entre o
projecto inicial e a solução que
veio a sair vencedora do concurso
consistiu no agrupamento dos
cabos dois a dois, com afastamento entre pares consecutivos
de 3.75 m, duplo do inicialmente
previsto (1.875 m).
Pela sua dimensão e condições
fronteira, uma cobertura deste

Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 27

Caso de Estudo
A Cobertura (cont.)
tipo não pode ser calculada com
recurso a valores regulamentares,
recomendações normativas ou
experiências anteriores. O estudo
do comportamento desta cobertura requer que se repensem
todos os procedimentos usuais
A análise
e os efeitos do vento
Para obter a “descrição” do vento
de projecto no local da obra para
períodos de retorno de 100 anos
foram usados os dados do anemómetro da recente Estação Meteorológica de Merelim, localizada nas proximidades do Estádio. Os dados dessa estação foram
tratados estatisticamente e “escalados” para ter em conta os “escassos” trinta meses de registos
disponíveis à data do projecto.
Para a determinação dos efeitos
da topografia envolvente na velocidade média e na intensidade
de turbulência do escoamento
do ar na vizinhança do Estádio
foram realizados ensaios em túnel
de vento sobre modelo rígido à
escala 1:1500.
A obtenção do historial de pressões dinâmicas, em vários pontos
da cobertura, provocadas pela
acção do vento de projecto para
cada uma das direcções consideradas foi efectuada a partir de en-

O escoamento
das águas pluviais
O escoamento das águas pluviais
da cobertura é feito no sentido
do talude sul-nascente, com um
caimento de 1% que é conseguido através da variação do comprimento dos cabos. Duas grandes “gárgulas” em aço inox austenítico, suspensas das lajes de
betão, encaminham a água para
as bacias de dissipação em aço

de projecto a partir dos seus fundamentos, desde o estabelecimento dos valores das acções a

saios em túnel de vento sobre
modelo rígido à escala 1:400.
O cálculo da resposta da estrutura à acção dinâmica do vento
descrita pelo historial de pressões obtido no modelo anterior
foi realizado de duas formas distintas.
A primeira foi uma análise dinâmica determinista no domínio
do tempo, por integração directa
passo a passo das equações de
equilíbrio dinâmico da estrutura
baseadas numa análise elástica e
linear de um modelo de elementos finitos de casca. A segunda
foi uma análise dinâmica proba-

inox duplex (austenítico-ferrítico) e destas, com recurso a valetas e colectores, à linha de água
que atravessa o recinto do Estádio. Estas bacias, com cerca de
40 m de comprimento, dos quais
27 em consola, apoiam-se nas
banquetas do talude em pilares
de comprimento variável. A sua
estabilidade lateral é garantida
por um par de escoras ancoradas
à rocha do talude.
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considerar até à previsão da resposta da estrutura, passando pela
possível interacção entre ambos.
Tornou-se, assim, necessário recorrer a modelos físicos (ensaios
em modelo reduzido) que completassem os usuais modelos matemáticos (algoritmos processa-

dos por cálculos automáticos em
computador) que, neste caso, por
muito sofisticados que fossem
não eram suficientes para, por si
só, estimar o valor das solicitações, nomeadamente da acção
do vento, e representar o comportamento da estrutura.

bilista pelo Método da Decomposição Ortogonal. Este método
baseia-se no princípio de que um
campo de pressões multivariado

covariância do campo original.
Embora tenha sido considerado
que seria muito improvável que
a cobertura pudesse exibir algum
tipo de instabilidade, considerou-se conveniente desenvolver
modelos físicos aeroelásticos (à
escala 1:200 e 1:70) que foram
testados em túnel de vento e demonstraram a estabilidade aerodinâmica da cobertura. Nestes
ensaios foram confirmados os valores dos deslocamentos máximos calculados na análise dinâmica temporal.

e não estacionário pode ser eficazmente simplificado projectando-o num espaço gerado pelos
vectores próprios da matriz de

Na zona central, onde os cabos
são “livres”, decidiu-se ligar os pares de cabos entre si e adicionar
pequenos amortecedores.

O processo construtivo
O processo construtivo desta cobertura levantou três problemas
fundamentais: a pormenorização
das palas, o sistema de montagem e o efeito da sequência cons-

trutiva na forma final dos cabos
suspensos.
A espessura da laje de betão armado, 240 mm, resultou do compromisso entre a necessidade de
massa estabilizadora e a minimi-
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zação do seu peso. Por razões
práticas e económicas, o escoramento e a cofragem tinham de
ser evitados. Portanto, a consideração de elementos pré-fabricados era inevitável. Os elementos escolhidos foram painéis com
as dimensões tipo de 1,8 m por
3,75 m cuja face inferior é constituída por uma chapa colaborante
em aço que realiza o acabamento
da cobertura.
Os elementos pré-fabricados
foram montados sobre os cabos
no topo das bancadas, cada novo
elemento foi aparafusado ao elemento prévio e cada conjunto
deslizou ao longo dos cabos por
gravidade. Após a colocação de
todos os módulos, as juntas transversais e longitudinais entre os
painéis foram betonadas.

Controlo de geometria
e monitorização
O acompanhamento “fase a fase”
da resposta da estrutura durante
a montagem da cobertura, bem
como a sua interpretação mecânica foram uma garantia de que
não haveria “surpresas” na geometria final pretendida para a
cobertura.
Em conjunto com o registo das
cargas aplicadas e com as operações de controlo geométrico (levantamentos topográficos), o

acompanhamento do comportamento dos elementos estruturais
do Estádio durante a montagem
da cobertura foi realizado recorrendo à informação recolhida
pelo sistema de instrumentação

A Bancada Nascente
ercorrendo a alameda de acesso
ao Estádio, atinge-se a Bancada Nascente. A bancada apoia-se em dezasseis lâminas verticais
(montantes) de espessura constante igual a 1,0m e cerca de 50m
de altura.
Para a circulação horizontal existem três grandes aberturas circulares que são atravessadas por
lajes com uma extensão de 125m.
Estruturalmente, a Bancada Nascente funciona sem qualquer
junta de dilatação.
As infra-estruturas hidráulicas e
eléctricas “caminham” no interior

P

A Bancada Poente
Bancada Poente do Estádio
encontra-se “encaixada” no
maciço granítico. A relação dos
espaços de circulação situados
sob as bancadas com o “marcante” talude rochoso, caracterizado por cortes irregulares e fortemente diaclasado, tinha que
ser privilegiada no Projecto. Nes-

A

dos montantes e das lajes, desde
o nível da fundação até ao nível
da cobertura. Desde o início do
projecto que se percebeu que
uma cobertura “suspensa” entre
as duas bancadas teria como principal condicionante a estrutura
do lado Nascente, em que a anoragem dos cabos é feita a mais
de 50 m da cota de fundação.

A geometria dos montantes foi
assim ajustada, de modo a que
a resultante da combinação das
acções gravíticas da bancada com
as elevadas forças transmitidas
pela cobertura minimizasse o desequilíbrio de momentos ao nível
da fundação.
A acção sísmica condicionou o
dimensionamento dos elementos

instalado, nomeadamente: as células de carga nos cabos da cobertura; os extensómetros, clinómetros e termómetros nos
montantes da Bancada Nascente;
as células de carga nas ancoragens ao terreno e os inclinómetros “in place” nos maciços rochosos.
Em fase de serviço, a monitorização estrutural do Estádio Municipal de Braga inclui, além dos
sensores do tipo estático já mencionados (quer na estrutura de
betão, quer nos maciços rochosos), a instrumentação de carácter dinâmico constituída por 6
acelerómetros triaxiais colocados
na cobertura e por 32 células
medidoras da pressão do vento
em vários pontos da face inferior
e superior das palas.

verticais, devido à elevada concentração de massa existente ao
nível da cobertura. Dado tratar-se de uma estrutura sem juntas
de dilatação, a temperatura e a
retracção revelaram-se igualmente acções de grande importância
no dimensionamento final.
A heterogeneidade dos estratos
de fundação mereceu especial
atenção tendo sido efectuadas
várias análises representativas do
comportamento global da estrutura com interacção solo-estrutura. Atendendo à sensibilidade
da estrutura, optou-se por uma
substituição dos terrenos de menor
qualidade por betão ciclópico.

se sentido, a estrutura das zonas
de circulação e comunicações
verticais deveria ser o mais leve
possível, deixando o protagonismo para a rocha e a sua ligação
com os montantes de apoio da
cobertura.
Tirando partido do facto da praça
superior (Poente) se encontrar
à mesma cota da cobertura, a estabilização da estrutura às acções
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A Bancada Poente (cont.)
horizontais transmitidas pelos
cabos da cobertura é conseguida
por ancoragens ao maciço rochoso. Existem nesta zona de
transição, entre a cobertura e o
maciço, dezoito montantes com
uma espessura constante igual a
1,0 m, que se ajustam às irregularidades do talude.
As lajes dos pisos são “inverti-

O Relvado
struturalmente, a zona ocupada pelo Relvado é formada por pilares de secção circular com diâmetro constante de
0,70m e capitéis troncocónicos

E

que apoiam as lajes fungiformes
dos pisos -1 e 0. Estes pilares
têm um espaçamento regular
em planta com 9,35 m numa
das direcções e 7,5 m na outra.
A laje do piso -1 é maciça e tem
uma espessura constante de
0,35m. A laje que dá apoio ao
campo de jogos tem uma espessura constante de 0,50 m e suporta, para além das cargas previstas no relvado, todo o sistema
que constitui o relvado que perfaz uma espessura média total

das”, sobre estas executaram-se
lajes mistas apoiadas em blocos
de betão definindo uma altura
livre de aproximadamente 65
cm utilizados para a passagem
de condutas das Instalações Hidráulicas, Eléctricas e AVAC.
Os degraus das bancadas são pré-fabricados e apoiam-se em vigas
inclinadas em betão armado e
pré-esforçado.

de 1,10 m, onde se incluem os
sistemas de impermeabilização
e drenagem inferior.
Existem pilares fundados imediatamente abaixo do piso -1 e
outros sob a laje térrea do piso

-2. A diferente rigidez entre estes
dois tipos de pilares foi o motivo para a colocação de aparelhos de apoio em neoprene cintado no topo dos pilares mais
rígidos (fundados abaixo do piso
1), evitando, assim, esforços exagerados resultantes da retracção
do betão e de variações térmicas. Todas as fundações são directas.
À semelhança do que acontece
nas Bancadas Nascente e Poente, as infra-estruturas eléctricas e hidráulicas existentes nas
áreas em que exista betão à vista,
tais como: iluminação, sistemas
de detecção de incêndio, CCTV,
etc., encontram-se no interior
dos elementos estruturais (lajes
e pilares).
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As fundações da estrutura são
do tipo directo. O apoio de pilares e montantes em zonas do
maciço bastante fragmentado e
na proximidade da crista de taludes obrigou à execução de estabilizações locais com recurso a
ancoragens definitivas. A esbelteza dos pilares e o modo, quase
sempre excêntrico, de apoio das
vigas limitaram a possibilidade

de considerar a estrutura porticada desta Bancada como auto-suficiente para travamento segundo o plano horizontal. Houve,
assim, que tirar partido das lajes à cota 112 e 116 que, funcionando como diafragmas horizontais rígidos, conferem um
adequado travamento, apesar do
reduzido número de ligações destas aos montantes.

Escavação geral e contenção
ara se construir o Estádio no
interior de um “Monte Castro”, foi necessário retirar aproximadamente 1,3 milhões de m3
de material rochoso. Apesar do
primeiro reconhecimento geológico-geotécnico realizado no local revelar um granito heterogéneo, com boas características mecânicas em algumas zonas, mas
apresentando-se noutras bastante alterado, o decorrer da escavação confirmou um cenário pior:
o talude maior (sul-nascente)
apresentava-se bastante diaclasado, com inclinações na direcção do próprio talude variando
entre 45 e 50º. Esta realidade
inviabilizou a obtenção de uma
“parede vertical” como pretendido inicialmente, obrigando à
criação de banquetas e à contenção de todo o talude.

P

Para a estabilização dos taludes
foram utilizadas ancoragens e
pregagens definitivas, realizadas
com varões em aço de alta resistência com diâmetros 36 e
32mm, respectivamente.
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Infra-estruturas

Considerações Finais

terreno onde se localiza o Complexo era atravessado por uma
linha de água que corria ao longo do vale e por um colector de
saneamento da cidade de Braga. Ambos tiveram que ser desviados. A linha de água foi canalizada sob a actual Praça Nascente,
descarregando num canal a céu aberto.

história do Projecto do Estádio de Braga é para nós uma história de inquietação e de dúvida permanente. Mas, acima de tudo,
de entusiasmo e persistência.

O

O colector de saneamento segue agora dentro da galeria técnica
que liga o Estádio à Rotunda, sob a avenida de acesso. Esta galeria, realizada com “box-culverts” pré-fabricados, transporta ainda
os cabos de alimentação de electricidade, telefones e o ramal de
abastecimento de água.
A implantação de qualquer destas infra-estruturas obrigou à execução de valas com profundidades significativas (15 m nalguns
casos) e à adopção de soluções diversas para a sua fundação dada
a heterogeneidade dos solos atravessados, que iam desde a rocha
(na zona do Estádio) até grandes espessuras de material aluvionar
na zona do vale.

A

Chegar agora ao fim da obra e constatar que falar da estrutura do
Estádio é, afinal, falar da sua Arquitectura e que explicar a sua Arquitectura é contar a história dos problemas que a Engenharia ia
tendo que enfrentar, é, no mínimo, gratificante.

A Equipa
Um Projecto de Engenharia é quase sempre um acto colectivo, cujo resultado final depende do contributo de toda a equipa.
O Projecto do novo Estádio Municipal de Braga é disso um bom exemplo:
OVE ARUP & PARTNERS – Andrew Allsop /
Andrew Minson (Vento)
RWDI – Mark Hunter / Michael Soligo (Ensaios em modelo rígido)
DMI – Danish Maritim Institut – Aage Damsgaard (Ensaios em modelo aeroelástico)
Instituto Construção da FEUP – Elsa Caetano
(Dinâmica)

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA
Projecto:

Arquitectura:

Consultores:
Engenharias:
Coordenação:
Estruturas:

Eduardo Souto de Moura
Carlo Nozza
Ricardo Meri, Enrique Penichet, Atsushi
Hoshima, Diego Setien, Carmo Correia, Luísa
Rosas, Jorge Domingues, Ricardo Rosa Santos, José Carlos Mariano, João Lima
Arup Associates – Dipesh Pattel (Programa do
Estádio)
AFASSOCIADOS – Projectos de Engenharia,
S.A.
Rui Furtado
Rui Furtado
Carlos Quinaz
Rui Oliveira, Renato Bastos, Pedro Moás
Rodrigo Castro, Pedro Pacheco, Miguel Paula
Rocha, António André, João Dores, Sérgio
Vale, Sara Caetano, Filipe Ferreira, Nuno Neves,
Rafael Gonçalves, Andreia Delfim, Miguel
Braga, João Coutinho, António Monteiro

Inst. Hidráulicas: Maria Elisa Parente, Joana Neves
Inst. Eléctricas: António José Rodrigues Gomes, António Ferreira, Luís Fernandes (RGA)
Inst. Mecânicas: José Silva Teixeira, Tiago Fernandes (RGA)
Segurança:
Christian Aoustin (GERISCO)
Escavação:
Estêvão Santana, João Burmester
Arruamentos e
Infra-estruturas: Estêvão Santana, João Burmester
Consultores:
António Silva Cardoso (Geotecnia)
CÊGÊ (Geotecnia)

Proj. dos cabos
(Cobertura):

TENSOTECI – Massimo Marini
Massimo Majowiecki
SOARES DA COSTA - Luís Afonso
Diogo Santos
INSTITUTO POLITÉCNICO DE MILÃO –
– Giorgio Diana

Fiscalização: CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA – DOMSU
Manuel Afonso Basto
Carlos Amaral
Luís Almeida, Filipe Vaz, Eduardo Leite, Paula Pereira, Cidália
Rodrigues, Márcia Rodrigues, J. Rodrigues
Construção: Escavação geral: Aurélio Martins Sobreiro
Adérito Faneca
Contenção:
ACE-ASSOC / TECNASOL
Mário Duarte, João Falcão
Estruturas, Instalações,
Acabamentos e Espaços
ACE – ASSOC / SOARES DA COSTA
Exteriores:
Leonel Correia
Jorge Oliveira, Mário Duarte,
Mário Pereira, Santos Costa

Fotografias: Afassociados; Christian Richter; Carlos Noronha.
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Trabalhos de estudantes premiados

Estádio Municipal de Braga
vence Prémio Secil
A excelência do Estádio Municipal de Braga foi, mais uma vez, reconhecida pelo Prémio Secil.
Após o Arquitecto Eduardo Souto de Moura ter ganho o galardão, na área da arquitectura, no ano
anterior, desta feita foi a vez de ser premiada a obra de engenharia. O Prémio Secil Engenharia
Civil foi entregue ao Eng.º Rui Furtado pelo projecto de estruturas do Estádio bracarense.
Texto Ana Pinto Martinho
Foto Cortesia Secil

Prémio Secil Engenharia Civil 2005
foi entregue ao Eng.º Rui Furtado,
da AFAConsult, pelo projecto de estruturas do Estádio Municipal de Braga. A
sessão de entrega do Prémio decorreu no
pequeno auditório do Centro Cultural de
Belém, tendo o galardão sido entregue pelo
Eng.º Mário Lino, Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações.
O Prémio, atribuído pelo projecto de estruturas do Estádio, que se caracteriza pela inovação das soluções técnicas desenvolvidas,
pela tecnologia empregue, sobretudo ao nível
dos ensaios e das coberturas, e pelo rigoroso
planeamento da execução dos trabalhos em
obra, foi endereçado, pelo Eng.º Rui Furtado, a toda a equipa da AFAConsult que
trabalhou no projecto.
No seu discurso, o Eng.º Rui Furtado referiu a importância da existência de prémios como o Prémio Secil e enalteceu toda
a equipa envolvida no projecto, salientando
que os quatro anos de duração da obra

O
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foram os mais intensos da sua vida. “O que
nos movia era o cumprimento dos prazos,
procurar as soluções que melhor serviam
as duas perspectivas, a da arquitectura e
da engenharia”, afirmou, acrescentando
que “toda a história de concepção da obra
foi de inquietação, rigor e exigência”.
O Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações falou do prémio Secil
como um certificado de excelência de trabalhos nas áreas da Arquitectura e da Engenharia Civil, que mostra que os técnicos
portugueses estão à altura dos grandes projectos promovidos pelo Governo.
O Bastonário da Ordem dos Engenheiros,
Eng.º Fernando Santo, acentuou a importância do Prémio Secil e considerou que a
atribuição do prémio ao Eng.º Rui Furtado
é o reconhecimento merecido pelo trabalho que este profissional tem vindo a desenvolver ao longo da sua carreira.
De salientar que o Estádio Municipal de
Braga conquista pelo segundo ano consecutivo um Prémio Secil, uma vez que o
Prémio Secil Arquitectura 2004 foi ganho
pelo Arquitecto Eduardo de Souto Moura,
com o seu projecto do mesmo Estádio.

Para além do Prémio Secil, que premeia
alternadamente a Arquitectura e a Engenharia Civil, a empresa promotora atribui
todos os anos o “Prémio Secil Universidades”, que se destina a estudantes universitários, tanto na área da Arquitectura como
na área da Engenharia Civil. O Prémio de
2005, no âmbito da engenharia civil, foi
atribuído ex-aequo aos trabalhos: Pavilhão
de Verão para a Serpentine Gallery, em
Londres, por André Resende, Ivo Couto,
Luís Cerqueira e Luís Silva, da Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto;
Reforço Sísmico de um Edifício “Gaioleiro”
com materiais viscosos, de Miguel Branco,
do Instituto Superior Técnico; e ao projecto estrutural da Igreja de Notre-Dâme
Du Raincy, em França, de Sandra Monteiro e Alberto Martins, da Universidade
da Beira Interior.
No âmbito da arquitectura foram também
distinguidos três trabalhos: o projecto da
Cerca do Convento do Grilo, de Carlos
Sequeira, da Universidade Autónoma de
Lisboa; o projecto das Piscinas do Beato,
de Miguel Marcelino, também da UAL; e
o projecto de urbanização sobre a Área de
Expansão de Aveiro, de José Almeida, da
Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade de Coimbra.

Prémios Secil
Engenharia Civil 2005
Obra vencedora
Estádio Municipal de Braga – Braga
Eng.º Rui Furtado
Obras nomeadas
Centro de Solidariedade de Braga – Braga
Eng.º António Ventura Gouveia
Estádio do Dragão – Porto
Eng.º António Campos Matos
Projecto da SATUOeiras – Lisboa
Eng.º José Manuel Matos Noronha da Câmara
Ponte sobre o Rio Sabor – EN 315
Eng.º José Paulo Cruz
Torres S. Rafael e S. Gabriel, Pq. das Nações – Lisboa
Eng.º Júlio Appleton, João Almeida e Tiago Abecassis
Viaduto do Loureiro – Algés
Eng.º José Luís Câncio Martins
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A engenharia
como forma de vida
Desde miúdo que estava talhado para a engenharia. Recebeu o Prémio Secil
Engenharia Civil 2005 por um trabalho que caracteriza como intenso e que o
enche de orgulho. Em conversa com o Eng.º Rui Furtado, a “Ingenium” tentou
saber o que move este homem, que destaca o trabalho de toda a equipa que
com ele colaborou neste projecto.
Texto Ana Pinto Martinho
Fotos Paulo Neto

O que significa para si, a nível pessoal e
profissional, ter recebido o Prémio Secil?
Receber um prémio destes é um momento
único na vida, é algo fantástico. Até porque estávamos convencidos que não íamos
ganhar, porque no ano passado o Estádio
tinha ganho o prémio na categoria de Arquitectura. É um momento muito importante, mas tenho de confessar que não foi
uma coisa transcendente, uma vez que,
para nós, o mais importante foi ter feito o
Estádio, não foi o Prémio.
Do ponto de vista profissional, acho que o
projecto do Estádio representou um enorme
esforço de uma grande equipa e o Prémio
foi uma das formas de justificar esse esforço. Mas todos nós já nos tínhamos sentido justificados na inauguração, esse foi o
dia mais intenso.
No seu entender, qual é a importância de
prémios como o Prémio Secil, em Portugal?
Acho importantíssimo. Um prémio como
este constitui o reconhecimento de um
trabalho, e o reconhecimento não serve
para no dia seguinte estarmos mais vaidosos, ele serve, acima de tudo, de estímulo.
Serve de estímulo para quem o ganha e
para quem o quer ganhar, e por isso, acho
que este prémio é fantástico, e que a Secil
e também a Ordem a Ordem dos Engenheiros têm um mérito enorme. Creio que
é de uma grande visão, por parte da Secil,
tê-lo instituído. E penso que foi ainda mais
visionário por ter sido adoptada esta modalidade de alternar o prémio de arquitectura com o prémio de engenharia civil.
Quero, no entanto, deixar aqui uma nota.

Acho redutor o facto de só poderem ser
premiadas pessoas a nível individual. Por
exemplo, no caso de um projecto como
este, que levou 50 mil horas de trabalho,
não está bem que apenas se premeie uma
pessoa. A acrescentar o facto de, hoje em
dia, os projectos serem cada vez mais complexos e os trabalhos implicarem equipas
multidisciplinares, com uma série de valências e especialidades diferentes. Por isso,
creio que é muito redutor apenas poder
ser proposto um nome.

Acho que o gosto por uma determinada
profissão vai-se trabalhando e adquirindo
com o tempo. No meu caso, sinto que estava talhado para a engenharia, desde miúdo
que demonstrei propensão para esse tipo
de coisas, mas a escolha não tinha que ser
necessariamente a engenharia civil. De qualquer forma, um avô meu, que mal conheci,
era engenheiro civil, e como o meu irmão
tinha ido para engenharia electrotécnica e
eu não queria ir para a mesma área que ele,
acabei por escolher a engenharia civil.

Há alguma razão especial que o tenha levado a escolher a engenharia civil como
profissão?
Não posso dizer que tenha havido uma
razão especial para ter escolhido a engenharia civil como profissão, até porque sou um
bocado céptico em relação às vocações.

No seu percurso profissional conciliou
durante algum tempo a carreira académica com o trabalho de campo. O que o
levou a desistir da carreira académica?
Isso tem a ver com a minha filosofia de vida.
Quando me dedico a algo, não sobra espaço
para mais nada, portanto, tinha que fazer
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uma opção. Adorei dar aulas. Imaginava-me até numa carreira académica, se calhar
não tanto académica, mas de investigação.
É uma área que também me fascina. Deixei a carreira académica, com grande pena
minha, porque a empresa estava a crescer
e precisava de muita dedicação.
Qual a sua opinião acerca do ensino em
geral e do ensino da engenharia em particular?
Um dos grandes problemas com que Portugal se debate, na actualidade, é a questão do ensino, ainda por cima com o processo de Bolonha em cima da mesa. Digo
isto com algum conhecimento de causa,
não tanto pelo que se passa no ensino, mas
sim pelas pessoas que nos chegam à empresa. Acredito que o grande problema do
ensino português prende-se com o nível de
exigência. Num momento em que a globalização é uma realidade, a preparação
tem que ser a melhor. E eu não assisto a
isso. Mas quando falo na falta de preparação, não falo tanto do ponto de vista técnico, mas mais de um ponto de vista de
desenvolvimento pessoal. Acho que as pes-

soas são demasiado protegidas até muito
tarde, perdeu-se a arbitrariedade porque
se é demasiado protegido, agora até na faculdade os alunos são tratados como “coitadinhos”. E, quanto a mim, isso é o pior
que pode haver.
Como vê a engenharia portuguesa a nível
internacional?
A engenharia portuguesa foi uma das mais
reconhecidas no passado. Mas acho que
Portugal tem um problema de imagem,
ninguém reconhece portugueses como bons
engenheiros e isso cria-nos algumas dificuldades em abordar o mercado europeu.
Para além disso, temos o problema da pequena dimensão das nossas empresas, que
vem dificultar a internacionalização. A pulverização do mercado dificulta muito a internacionalização, porque é muito difícil
para empresas pequenas baterem-se com
as grandes empresas europeias de engenharia civil.
E parece-lhe que mesmo assim a engenharia portuguesa tem um lugar no mercado internacional?

Um Estádio para construir
Como salientou o Eng.º Rui Furtado no seu discurso, quando recebeu o Prémio Secil, o Estádio
Municipal de Braga é fruto do trabalho de uma grande equipa. Por isso, aqui fica uma pequena
conversa a quatro, na qual, para além do Eng.º Rui Furtado, ouvimos o Eng.º Carlos Quinaz,
que coordenou as equipas, e o Eng.º Renato Basto, cujo trabalho esteve ligado à cobertura.
Quando recebeu o prémio, o Eng.º Rui
Furtado disse que aqueles quatro anos de
trabalho no Estádio foram os quatro anos
mais intensos da sua vida. Gostava que
me falassem um pouco sobre essa intensidade...
Eng.º Rui Furtado (RF) – Quando eu falei
da intensidade do projecto, nesse caso, referia-me à intensidade temporal, mas houve
outros factores muito intensos, como, por
exemplo, o controlo do risco, com o qual tivemos que lidar durante todo o processo.
O processo ganhou uma grande velocidade
desde o início. Começámos logo com a
complicada questão da escavação, para a
qual tínhamos duas alternativas, ou era possível ou não se conseguiria fazer. A ser possível, e nós sempre acreditámos nisso, acei34 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

távamos o risco decorrente dessa velocidade, criando mecanismos de controlo do
risco, que nos permitissem ir avançando,
tendo sempre planos B e C, para o caso
das coisas correrem mal, mesmo sem ter
tudo controlado. Ora, todo esse processo

Acho que, mesmo assim, podemos ter um
espaço no mercado internacional. Note-se
o que aconteceu no caso da arquitectura.
Por exemplo, em termos europeus, os nossos arquitectos são nomes de referência e
continuam a bater-se com os melhores de
entre os melhores, a nível mundial.
Na engenharia tem sido mais difícil, mas
também temos casos de reconhecido sucesso, como, por exemplo, Edgar Cardoso.
Estou convencido que, no futuro, caminhar
para a Europa é uma tarefa árdua, mas acredito que vale a pena.
E o espaço para a engenharia civil em Portugal?
Em Portugal o espaço para a engenharia
civil está nitidamente mais pequeno. Há
tempos fiz umas contas, depois de ter lido
num relatório que em Portugal se construía, por cem mil habitantes, duas vezes
a média europeia. Então as contas são muito
simples, para virmos para a média europeia
temos que reduzir cinco vezes, o que quer
dizer que em cada cinco profissionais da
área quatro estão a mais. É aterrador, mas
era o que os números diziam.

é um processo de grande ansiedade, e daí
a intensidade. Quando se está a trabalhar
num projecto assim não se pode dormir
um segundo que seja.
Eng.º Carlos Quinaz (CQ) – De facto,
todo o desenvolvimento do projecto teve
uma grande intensidade, não quer dizer
que de futuro não possa haver novas grandes obras, esperamos que sim, e lutamos
todos os dias por isso. Mas esta obra é única
pelo empenho que houve a nível de toda
a equipa, estávamos motivados para lidar
com as surpresas que pudessem surgir no

Especial
desenrolar da própria obra. Felizmente, tínhamos um dono de obra que também confiava muito em nós, e isso foi, de facto, bastante bom a nível do nosso desempenho.
Qual foi o obstáculo que lhes deu mais
gosto vencer?
CQ – Sinceramente, focalizar-me apenas
num ponto naquela obra é muito redutor.
Mas, se tiver que escolher apenas um, talvez pelo tipo de impacto que tem, a cobertura é o elemento que sempre nos arrastou, e pelo qual sempre lutámos. Acaba
por ser o elemento que mais sobressai no
meio daquela obra toda. Não quer dizer
que seja o grande elemento do Estádio, na
minha opinião. Por exemplo, a bancada
poente é uma estrutura muito complexa,
que resultou de várias alterações, a estrutura teve que se adaptar ao corte inicial da
pedra. Portanto, cada vez que a obra evoluía tínhamos novas opções a estudar. Mas
a cobertura é o elemento mais fácil de iden-

tificar. Quem olha de fora vê a cobertura,
e só entrando dentro do Estádio é que o
resto dos pormenores saltam à vista.
RF – Quanto a mim há duas questões mais
fortes: por um lado, a escavação e a contenção da rocha, acima de tudo pelo sufoco
que foi sabermos o que íamos conseguir;
por outro, a cobertura, porque era uma estrutura que nunca se tinha feito em lado
nenhum, não só pelo vão, mas pelo facto
de serem duas coberturas independentes,
não ser uma estrutura contínua.
No caso da cobertura, por exemplo, a abordagem que fizemos foi pô-la a ser estudada
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em diferentes fases por diferentes pessoas,
exactamente para ganharmos as certezas
todas. Começou por uma pessoa a estudar
a primeira solução, o Pedro Pacheco. A seguir quem desenvolveu o projecto nessa
fase inicial foi o Rui Oliveira, e depois,
numa fase já posterior, entrou o Renato
Basto, que acompanhou toda a fase de excussão.
Gostava que me dissessem o que de mais
valioso retiraram deste trabalho tão intenso, tão intensivo…
RF – No meu caso, o que de mais valioso
retirei do Estádio foi o facto de em vez de
haver duas energias paralelas nós termos
conseguido juntá-las, a arquitectura e a engenharia. Ali estávamos todos a lutar para
o mesmo objectivo. Ainda por cima, como
é uma obra em que a mudança de escala
retira ao arquitecto a capacidade de ajuizar as soluções de engenharia, ele fica muito
mais receptivo às soluções de engenharia,

portanto, ele próprio está muito mais motivado para as aceitar. E esse foi um processo que deu os seus frutos. Para nós, engenheiros, é muito mais interessante e gratificante quando conseguimos essa sintonia.
Para mim, o mais importante foi essa capacidade de duas entidades se juntarem e
unirem esforços para concretizarem um
objectivo. Isso é lindo.
CQ – Estas situações ocorreram noutros
trabalhos, mas pela intensidade que o trabalho teve, pelo tempo que demorou a ser
feito, pelo número de pessoas que envol-

veu, este foi um trabalho diferente. Dada
a dimensão e exigência, houve alturas de
algum desespero, eu pelo menos senti-as.
Mas a nossa equipa nunca deixou de acreditar que o trabalho poderia ser feito, e eu
acho que isto é uma lição de futuro. O que
fizemos pode não ter sido o melhor, mas
para nós foi sempre o melhor, foi sempre
visto uma segunda e uma terceira vez. E,
portanto, nunca descurando o aspecto técnico, houve sempre uma atitude muito positiva, e o acreditar e ter conseguido é quase
uma lição de vida.
Eng.º Renato Basto (RB) – Em primeiro
lugar, a minha intervenção foi muito menor
e muito mais localizada. Acompanhei o que
ouvimos aqui, mas como a minha intervenção foi mais na parte final não tive o prazer de acompanhar a obra nos três anos.
Mas para mim, o que de mais valioso ficou
do Estádio é que um grupo de pessoas com
uma forte vontade de atingir um fim comum

e com um grande gosto pelo que estão a
fazer, conseguem, de facto, transcender o
que à partida parece não ser possível. Eu
estive mais ligado à cobertura e acho que
ela é um bom exemplo disso. A primeira
conta que se faz não dá, mas depois, todos
sentem que tem de se trabalhar em comum,
forçar, estudar... Mas há qualquer coisa
que está para além dos números, e eu acho
que o resultado final, e agora falo daquilo
a que nem sequer estive ligado, mostra
uma nitidez e um rigor que não é traduzível em números, e isso acho que não é só
mérito da arquitectura, mas sim do conn
junto que se formou.
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Reflexões sobre o TGV
Mário Pinto Alves Fernandes *

1. A rede de caminhos-de-ferro em Portugal data da segunda metade do século
XIX, e insere-se no planeamento das grandes vias de comunicação concebidas pelo
pensamento de um grande ministro da monarquia, de seu nome António Maria Fontes Pereira de Melo. A sua evolução até
hoje é conhecida, quer em termos de rede1,
quer em termos de material circulante.
2. Portugal encara a construção de uma rede
ferroviária de alta velocidade (TGV).
Como precursores desta nova visão do
transporte ferroviário, destacam-se os japoneses com o SHINKANSEN desde 1964
e os italianos com os célebres PENDOLINI (pendulares) que, em condições técnicas adequadas da infra-estrutura, conseguem atingir velocidades que se aproximam das atingidas pelo TGV.
No quadro europeu, a Inglaterra, que é a
verdadeira pátria dos caminhos-de-ferro,
ainda não passou da primeira fase da ligação ferroviária ao túnel do Canal da Mancha.
Simultaneamente, a política europeia no
sector dos transportes vai no sentido de
assegurar a ligação das capitais dos países
da União por uma rede de auto-estradas e
uma rede ferroviária de alta velocidade,
com a disposição de participar nos respectivos custos que são enormes, como se
sabe.
3. E Portugal?
País periférico que somos, no extremo mais
ocidental da Europa, mas com a “virtude”
de dispormos de uma frente atlântica, cujas
potencialidades nos compete explorar, não
poderíamos ficar indiferentes a esta evolu-

ção no mundo do transporte ferroviário.
A questão é saber em que termos o devemos fazer.
E a grande dúvida é ponderar a solução
consentânea com a nossa dimensão e posição geográfica, sobretudo a nossa dimensão sócio-económica.
O problema reduz-se a duas opções: uma
rede nacional de alta velocidade e uma ligação em TGV à Europa (via Madrid) ou,
segunda opção, apenas esta última e a modernização e reabilitação apropriada da rede
existente, nos traçados mais pertinentes
do ponto de vista técnico-económico.
4. Este magno problema possui já, segundo
consta, um grande acervo de estudos, os
quais têm vindo a desenvolver-se ao longo
dos últimos anos, nas mais variadas áreas
de especialização. Dir-se-á que tudo está
estudado e não há necessidade de mais contribuições.
Como me atrevo, então, a vir a terreiro e
formular o meu ponto de vista?
A informação de que disponho de várias
origens, em geral constituída por artigos
de opinião, não me deixa numa posição
muito confortável à partida, já que não me
são acessíveis os estudos técnicos e técnico-económicos produzidos.
Resta a minha condição de cidadão. Quero
dizer, por outras palavras, que ao assumir
a ousadia de manifestar a minha opinião,
não estou a fazer mais do que usar o “direito de cidadania”, na certeza de que me
será reconhecido.
5. Há uma realidade a que não podemos
fugir. Portugal é um país pequeno e os seus
recursos são limitados.
Com uma dimensão longitudinal máxima
da ordem dos 900 km e uma dimensão
transversal máxima que pouco ultrapassará

os 200 km, podemos dizer - perdoe-se-me
a boutade... - que o TGV não cabe cá dentro!...
Repare-se: é na faixa ocidental desenvolvida (em termos económicos), que tem por
limites o Porto (e mais uns quantos quilómetros para Norte) e Lisboa (e uns tantos,
poucos, para Sul), que se poderá, eventualmente, pensar na viabilidade (?) do TGV,
concebendo uma linha inteiramente nova.
E não se esqueça a visão paroquial de alguns autarcas que venderiam a alma ao
diabo para ter uma paragem do TGV à
sua “porta”...
Note-se que a distância entre Lisboa e Porto
pouco ultrapassa os 300 km, distância, essa,
que é, nem mais nem menos, igual à percorrida em 1 hora, pelo TGV, em velocidade de cruzeiro!
Outro aspecto que não pode deixar de ser
analisado, e não tenho dúvidas de que o
foi nos estudos já feitos, é o do tráfego que
se prevê. Será que o tráfego previsto – e
um distinto dirigente da CP já o pôs em
causa em declarações vindas a público na
Comunicação Social escrita – é suficiente
para garantir uma exploração rentável?
Ou não iremos cair na repetição dos défices crónicos do sistema ferroviário?
Ignoro se já está pensado o modelo de exploração do TGV, isto é, se será entregue
à CP ou se dará lugar a uma nova concessionária.
Não obstante, permito-me recordar que,
ainda em Março passado, o “Semanário
Económico” noticiou que as dívidas acumuladas da CP e da REFER, até 2004,
eram de 2400 e 3600 milhões de Euros,
respectivamente, num total de 6000 milhões de Euros, ou seja, cerca de 4% do
PIB! Só em 2004 o prejuízo operacional
da CP atingiu 170 milhões de Euros.
E, segundo as estimativas (quase sempre

1 Em 1949, a extensão da rede atingia 3564 Kms, e hoje, mais de 50 anos decorridos, está reduzida a 2790 Kms, por força das várias desactivações das linhas secundárias sem rentabilidade. A extensão das linhas já electrificadas ronda os 1350 Kms, números redondos.
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excedidas pela realidade), o TGV, entre
Lisboa e Porto, de acordo com o “Semanário Económico”, custaria 6,6 mil milhões
de Euros, ou seja, um encargo da mesma
ordem de grandeza do actual nível de endividamento.
Por enquanto, só falamos da linha Lisboa
– Porto. Mas prevê-se uma rede de alta
velocidade para Portugal!!!
Justifica-se um projecto desta natureza,
que implica um investimento astronómico,
mesmo que se atenue o impacto da despesa, com a sua construção faseada?
Tanto quanto sei – são números vindos
a público pelo “Jornal de Negócios” – só
as ligações Lisboa/Porto, Porto/Madrid e
Porto/Vigo atingem, segundo estimativas
da RAVE, 7,3 mil milhões de Euros, ou na
nossa moeda tradicional, 1,5 mil milhões
de contos.
Ignoro os encargos que resultam da construção das restantes linhas previstas, na
rede de alta velocidade, mas os números
que acabámos de reproduzir dão que pensar e... quase nos assustam.
Onde é que vamos buscar os fundos (mesmo,
repito, considerando as eventuais ajudas
comunitárias, mais problemáticas numa
Europa a 25 do que numa Europa a 15)
para fazer face a um investimento que ultrapassa a escala da nossa realidade económica?
Com certeza que aquele elevado montante
não surgiu por acaso. Ele foi, sem dúvida,
o fruto de laboriosos e profundos estudos
económicos que devem ter incluído previsões de tráfego compatíveis com o desenvolvimento da nossa economia, estudos
económico-sociais, estudos de impacte ambiental, etc., etc., e, obviamente, análises
de custo-benefício.
Mas não é disso que se trata e que nos merece o maior respeito pelos especialistas
que o fizeram. Do que se trata é do interesse geral do país, do que nós somos e do
que desejamos ser, sempre com os pés bem
assentes na terra!
A nosso ver, o país não carece de uma rede
ferroviária de Alta Velocidade. Carece,
sim, de uma rede de transportes rápidos,
cómodos e seguros, afeiçoados à realidade
do país. Algo que assegure a mobilidade
e, em consequência, promova um bom
nível de acessibilidades. Nem mais nem
menos.
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Da rede sugerida, e a título de exemplo,
destaco apenas a linha Porto/Vigo, com
pouco mais de 100 km de extensão e cujo
tráfego, no futuro, é uma incógnita. Não
“sinto” que a ligação Porto/Vigo vá desencadear uma explosão do tráfego capaz de
justificar a ligação e o investimento.
Pesem embora as boas relações de vizinhança entre o Norte de Portugal e a Região Autónoma da Galiza, penso que o estabelecimento de uma linha de alta velocidade não é indispensável. Não é, sequer,
necessária.
6. Ouve-se, com frequência, dizer, no contexto de uma mesquinha rivalidade ibérica,
nos mais variados domínios, que “a Espanha tem...”, “a Espanha fez...”, “a Espanha aconteceu...”, “a Espanha consegue...”
etc., etc..
Com todo o respeito por todos os que, de
boa fé, assim pensam, não há, em nossa opinião, comparação mais insensata. Porque a
Espanha é um grande país, com uma área
e uma população que são, números redondos, cinco vezes a nossa, uma produtividade laboral que é dupla da nossa, e um
PIB que é 5,5 vezes o de Portugal, que, por
sua vez é, setenta e três por cento da média
europeia, de acordo com as notícias publicadas na imprensa do dia 4 de Junho2.
São factos concretos que não podemos escamotear, por mais que queiramos ombrear com “nuestros hermanos”.
Pessoalmente, não somos, não queremos
ser “velhos do Restelo”, e desejando embora o melhor para o nosso país e para a
nossa gente, desejamo-lo “com conta, peso
e medida”.
Deitando uma olhadela a países que fazem
contas e não desbaratam os recursos de
que dispõem, detenhamo-nos um pouco
sobre os países nórdicos3, deixando de parte
a Europa central - o coração económico da
Europa -, que constitui uma realidade específica, como todos sabemos, e que neste
domínio da alta velocidade se vai consolidando com as linhas de Amesterdão para
a Alemanha e da mesma cidade para Paris,
já concluídas.
Tanto na Dinamarca (43.000 Km2 de superfície e 5,4 milhões de habitantes), como
na Noruega, Suécia e Finlândia, a primazia
foi dada aos comboios pendulares. Na Dinamarca está em curso um plano de reno-

vação das vias, de forma a permitir uma
velocidade máxima de 200 km/h.
Quanto à Suécia que é, como se sabe, o
país com um dos mais elevados PIB da Europa e do mundo, as suas principais linhas
são Estocolmo/Gotemburgo e Estocolmo/
Malmöe.
A primeira, com 456 km de extensão, é
percorrida em 2h55 m, num percurso non-stop a 210 km/h, com comboios pendulares. A linha da capital para Malmöe é,
ainda, parcialmente em via única, mas a
sua duplicação, em curso, permitirá uma
velocidade máxima de 250 km/h, com os
mesmos pendulares.
Um outro aspecto que não podemos ignorar é que no mesmo espaço – canal, em
sentido lato (Lisboa/Porto), existe uma
auto-estrada que, quer queiramos quer não,
constitui um terrível concorrente do comboio nos dias de hoje, mas que perderá (?)
parte da sua importância se o tempo de
percurso ferroviário for substancialmente
reduzido, digamos para menos de 2 horas.
A questão que se levanta é a de saber se
para conseguir este objectivo é indispensável construir o TGV de raiz. Julgamos
que não.
A solução que se nos afigura sensata, num
país com escassez de recursos e enormes
carências nos mais variados sectores da vida
nacional (e sem entrar em consideração
com a crise actual que é conjuntural, mas
que se vai prolongar por alguns anos), será
aproveitar o que temos, e introduzir no sistema as melhorias possíveis, abandonando
a ideia megalómana de uma rede de alta
velocidade, exigentíssima na óptica do investimento e problemática em termos de
exploração económica rentável.
É óbvio que não esquecemos a ligação à
Europa, via Madrid ou outra alternativa
que os espanhóis quiserem.
Estamos a isso sentenciados por força das
políticas de transportes da EU, que certamente se disporá a apoiar-nos com uma
significativa participação financeira. Estamos “sentenciados” mas, é importante dizê-lo, temos interesse nisso, se queremos estar
na Europa de corpo inteiro.
Intra-muros, creio que nos bastará a melhoria da linha do Norte que tem muitos
detractores, e melhorias nas outras ligações
assumidas como importantes face ao tráfego previsível.
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Se já está concretizada a melhoria de 155
km da linha do Norte, e, em fins de 2006,
mais 66 km estarão melhorados, atingindo-se, assim, 2/3 da sua extensão total, então
o que se impõe é a melhoria dos restantes
105 km, para que toda a linha fique em
condições técnicas de permitir uma velocidade média de 200 km/hora, utilizando
os comboios pendulares que estão subaproveitados, conduzindo-os a um desempenho que se traduzirá na realização do
percurso Lisboa/Porto em menos de 2 horas.
Esta melhoria far-se-á a um custo substancialmente inferior ao de uma linha integralmente nova e dentro de um horizonte
temporal mais próximo.
7. E a Inglaterra? Como é que as coisas se
passam na pátria dos caminhos-de-ferro?
Pelo relatório da “Comission for Integrated Transport” (CIT), de 20-04-2005, ficámos a saber que a STRATEGIC RAIL
AUTHORITY (SRA) está a planear lançar
uma consulta para saber se uma linha de
alta velocidade deveria ser construída para
ligar Londres com o Norte da Inglaterra e
a Escócia.
O espírito subjacente a todo o relatório a
que nos estamos reportando, é o de uma
grande preocupação de não serem tomadas decisões que não estejam baseadas em
sólida análise de custo-benefício.
Não temos dúvida de que tal análise foi
realizada em Portugal, mas mantemos a
convicção de que é possível encontrar soluções alternativas, em particular no percurso Lisboa/Porto, em que as dificuldades de escolha de um traçado em área densamente povoada e as inerentes implicações ambientais são geradoras de grandes
incertezas e incógnitas. Com efeito, os encargos com expropriações e indemnizações
e outros imponderáveis, podem agravar,
profundamente, as previsões do lado “dos
custos”, e, obviamente, as conclusões das
análises “custo-benefício”.

Resumindo,
a) Não parece justificar-se a construção,
em Portugal, de uma “rede” de alta velocidade;

b) A única linha TGV a construir em corredor inteiramente novo será aquela que
não podemos evitar, e temos interesse
em concretizar, passe a repetição, a ligação à Europa, isto é, a linha Lisboa/Madrid.
c) A linha Lisboa/Porto poderá utilizar a
via existente, devidamente melhorada,
se quisermos fazer contas a sério.
d) Deixemos para “segundas núpcias” uma
“rede” de alta velocidade, se é que alguma vez viremos a reconhecer a sua
necessidade...
8. Ouve-se e lê-se que o sector da construção virá a ser altamente beneficiado, e
encontrará motivos de optimismo para a
sua sobrevivência, em condições sustentáveis durante muitos anos. Não esqueçamos, porém, que o material circulante terá
de ser importado na sua quase totalidade,
se não mesmo na totalidade.
Se queremos gastar bem, isto é, com o
maior benefício para as populações, então
não nos falta o que fazer na área das obras
públicas, face às enormes carências de que
o país sofre.
Sem esgotar a matéria, e sem respeitar a
hierarquia das necessidades e dos investimentos, parecem-nos de salientar os seguintes problemas:
Energia: reduzir a factura energética na
produção de hidroelectricidade (estão
aproveitados cerca de 50% dos nossos recursos) e desenvolver as energias também
renováveis (eólica, fotovoltaica, das marés,
etc.);
Agricultura: só a construção da totalidade
da rede de rega do aproveitamento de
fins múltiplos de Alqueva, em vez dos
20.000 hectares a cobrir, no horizonte da
presente legislatura, absorverá recursos
enormes e mão-de-obra avultada, dinamizando o regadio no Alentejo;
Transportes públicos urbanos e suburbanos: investir fortemente;
Estradas: com o crescimento do parque
automóvel, não é possível abandonar quer
a rede principal, quer a rede regional, e,
talvez mais ainda, a rede municipal, onde
as carências são gritantes;
Saúde: há um mundo de coisas a fazer

para suprir as deficiências, insuficiências
e incapacidades das infra-estruturas da
saúde (hospitais, centros de saúde, equipamentos técnicos vários, etc., etc.);
Abastecimento de água às populações:
estão resolvidos todos os problemas? Não
será de começar a pensar na “dessalinização” da água do mar, em grande escala,
face à “pressão” das sucessivas secas periódicas?
Saneamento básico: a depuração das águas
residuais, a despoluição dos cursos de
água, o tratamento de resíduos sólidos urbanos e dos resíduos industriais perigosos
estão longe, muito longe de estar resolvidos – lembremo-nos, por exemplo, da polémica da co-incineração que se arrasta
há anos...;
Etc..., etc...
Não nos faltam problemas para resolver e
para gastar dinheiro. O que pode faltar é...
dinheiro.
9. Não foi por acaso que o Dr. Victor Constâncio, no 6.º Congresso da Associação
Portuguesa para o Desenvolvimento do
Caminho-de-ferro, se pronunciou sobre a
“necessidade de assegurar a sustentabilidade económica do sector dos transportes”.
Segundo o “Semanário Económico“ de 18-03-2005, o Governador do Banco de Portugal “...defendeu que o Estado não tem capacidade financeira para avançar com todos
os projectos de transportes, como a conclusão do Plano Rodoviário Nacional, a implementação dos comboios de alta velocidade
(TGV) e um novo aeroporto em Lisboa”.

A bom entendedor... admitindo uma extrapolação para horizonte temporal mais
alargado do que decorre da mencionada
advertência que, eventualmente, terá um
significado conjuntural!...
* Eng.º Civil, Chefe de Gabinete do
Min. Obras Públicas, Transportes e Comunicações
(1970/1972); Presidente da JAE (1987/1993);
Director do GECAF (Gabinete de Gestão das Obras
de Instalação do Caminho-de-Ferro
na Ponte sobre o Tejo - 1993/1997),
Vogal Cons. Admin. Refer (1997/2001)

2 O PIB da vizinha Espanha atingiu, em 2002, 596 475 000 000 de US dólares, enquanto o de Portugal se ficou, no mesmo ano, pelos 109 114 000 000.
3 Não foi por acaso que escolhemos estes quatro países para termo de comparação. É que o seu rendimento nacional per capita situa-se entre 2,5 vezes e 4 vezes o de Portugal.
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Enquadramento

Considera-se que a localização do NAL
(Novo Aeroporto de Lisboa) e a definição
dos traçados das novas linhas ferroviárias
são assuntos muito ligados.
Considera-se que Portugal necessita, em
absoluto, de construir uma rede ferroviária de bitola europeia (standard) para não
ficar a breve/médio prazo uma ilha ferroviária.
Considera-se que esta nova rede terá de
coexistir durante um largo período (provavelmente superior a três décadas) com
a actual rede de bitola ibérica.
As linhas da nova rede não deverão ser
todas projectadas para permitir a circulação de comboios TGV com velocidades
da ordem dos 300 km/h. Algumas destinar-se-ão, unicamente, a comboios com
velocidades muito mais baixas.
A sigla TGV, usada em termos jornalísticos para designar todas as novas linhas de
bitola europeia, tem sido naturalmente entendida por parte do público como dizendo
respeito a linhas destinadas só a comboios
com muito alta velocidade. Convém desfazer este equívoco. Neste trabalho são abordados os problemas de todas as novas linhas de bitola europeia (e é referida a melhoria de algumas antigas).

Contributo para
o Estudo da Futura
Rede Ferroviária
Portuguesa de Bitola
Europeia

Algumas decisões recentes

A avaliar pelas notícias aparecidas nos jornais, o Governo adoptou recentemente 5
medidas acertadas relacionadas com os Caminhos-de-Ferro. A saber:
1. Pôs de lado o mirabolante projecto de
construir uma linha de Lisboa ao Porto
com troços de bitola ibérica e troços de
bitola europeia ligados por intercambiadores;
2. Confirmou o que tinha sido acordado
com a Espanha na Cimeira da Figueira
da Figueira da Foz de há dois anos no
que diz respeito aos pontos de ligação
na fronteira das duas redes ferroviárias.
(Isto é, aceitou definitivamente o projecto do “pi” deitado e pôs de lado o do
“T” deitado);
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3. Aceitou que a linha do TGV para Badajoz seria mista (no sentido de poder
também ser usada por comboios de mercadorias), tal como os espanhóis já o tinham aceite para a linha de Badajoz a
Madrid;
4. Admitiu pensar em alternativas à ponte
ferroviária do Barreiro para a travessia
ferroviária do Tejo;
5. Aceitou dar maior, ou pelo menos igual,
prioridade à linha do TGV para Badajoz relativamente à linha TGV para o
Porto.

Uma decisão imediata

No momento presente, a decisão que terá
de ser tomada a muito curto prazo é a do
modo de travessia do Tejo da linha de Lisboa a Badajoz.
Excluídas as hipóteses a pôr liminarmente
de lado, as hipóteses a considerar são três,
que vamos designar por três letras:
A – A da travessia do Tejo ser um pouco
acima de Vila Franca de Xira.
B – A da travessia do Tejo ser antes de Vila
Franca, entre Alverca e Alhandra.

Destaque
Assim, a decisão urgente e imediata a
tomar é a da escolha conjunta do modo
de travessia do Tejo e da localização da
futura estação dos TGV.
Esta escolha exige estudos prévios de Engenharia, Geologia e ambientais, que permitam quantificar o custo das obras e avaliar as vantagens e inconvenientes das diferentes opções.
Enquanto estes estudos não estiverem feitos e esta decisão tomada, estaremos, simplesmente, a atrasar-nos. Ou, então, a tentar impor soluções avançadas sem conhecer
as soluções mais convenientes que as deviam anteceder.
As implicações
das três opções A, B e C.

Vamos analisar as implicações destas três
opções relativamente aos problemas:
trajecto para Badajoz;
trajecto para o Porto;
trajecto para o Algarve;
acesso ferroviário a um aeroporto na Ota.
Só muito abreviadamente nos referiremos
às dificuldades da efectivação destas três
opções sobre as quais não temos neste momento elementos suficientes.

C – A ponte ferroviária das Olaias ao Barreiro.
Numa versão mais completa deste trabalho poderá ser incluída uma nota com a
análise de algumas das hipóteses a pôr liminarmente de lado, nomeadamente: a do
comboio vindo de Badajoz ir ao Entroncamento para recolher os passageiros vindos
do Centro e do Norte proposta pelo Professor Manuel Porto, de Coimbra; a do mesmo
comboio atravessar o Tejo acima da Azambuja para passar perto da Ota, proposta
pela CCRLVT; a solução mista, túnel-ponte,

no estuário do Tejo proposta pelo Arquitecto Tudela.
O que pretendo aqui sublinhar é que todo
o atraso na escolha de uma das soluções
A, B ou C se traduz por um atraso final
de todo o nosso projecto ferroviário. (Em
linguagem do PERT, esta escolha está no
caminho crítico das decisões e operações
a efectivar).
Relacionado com a travessia do Tejo, há o
problema da futura estação terminal do
TGV vindo de Badajoz.

Aceitamos os seguintes pressupostos:
a) A linha para Badajoz deverá poder ser
usada por comboios TGV que, para
competir com o avião, deverão poder
atingir velocidades da ordem dos 300
km/h embora não necessariamente no
troço inicial.
b) A estação terminal dos TGV para Badajoz deverá igualmente servir para os
futuros TGV para o Porto e para o Algarve e para as navetes ferroviárias para
o futuro NAL.
c) Esta estação deverá ser servida pelo
metro e coexistir com uma estação da
rede de bitola ibérica ou, pelo menos,
ter a ela um acesso muito fácil.
Opção A: Depois da travessia do Tejo, o tra-

jecto para Badajoz não parece oferecer dificuldades de maior. O TGV para o Porto
poderá seguir um trajecto mais ou menos
semelhante ao da actual linha do Norte,
eventualmente com a passagem a Norte
de Santarém, ou poderá inflectir perto de
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Destaque
Vila Nova da Rainha para ir passar perto
da Ota e depois passar entre a Serra de
Montejunto e a Serra dos Candeeiros.
Um outro trajecto possível do TGV para
o Porto, possivelmente o mais económico
e fácil de construir, é seguir pela margem esquerda do Tejo até perto da Chamusca para aí atravessar o Tejo na direcção do Entroncamento.
A linha para o Algarve não tem dificuldades de maior embora seja algo alongada
com a passagem acima de Vila Franca.
O acesso ao aeroporto poderá ser feito pelo
TGV para o Porto (solução que não parece
aconselhável) se for adoptada a sua passagem perto da Ota, ou por um ramal especial destinado a uma navete.
A principal dificuldade desta opção A é
a passagem por Alhandra e Vila Franca
de Xira onde a actual linha do Norte
tem só 2 vias, já muito sobrecarregadas.
Será absolutamente necessário passar
a 4 vias que não poderão ser todas à superfície, pelo que duas terão de ser em
túnel.
Opção B: Relativamente à opção anterior,

os trajectos para Badajoz e para o Algarve
poderão ser ligeiramente beneficiados. O
mesmo se passa com o trajecto do TGV
para o Porto pela margem Sul até perto da
Chamusca.
A navete para a Ota e a eventualidade do
retorno do TGV para o Porto à margem
Norte depois de ultrapassar Vila Franca,
exigem uma nova ponte perto de Vila Nova
da Rainha que, se for considerada necessária, não parece ser muito dispendiosa.
A principal dificuldade desta opção é a
travessia do Tejo antes de Alhandra poder
levantar problemas de Geologia e problemas ambientais relacionados com a Reserva Natural do Tejo. Esta Reserva pode,
no entanto, ser contornada pelo Norte.
Opção C: Esta opção, provavelmente a mais

cara, demorada e difícil de construir, exige
estudos aprofundados que terão de ser feitos. O seu impacto urbanístico em Lisboa
e no Barreiro é muito grande. As desvantagens para o porto de Lisboa e para a navegação do Tejo podem ser grandes. O
problema da escolha da futura estação ferroviária terminal só agora começou a ser
referido.
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As ligações a Badajoz, ao Algarve e a um
eventual aeroporto na margem Sul são francamente favorecidas com esta ponte. Mas
a sua utilização para o TGV para o Porto
quase invalida as vantagens da alta velocidade. A ligação ao Aeroporto na Ota também é complicada.
Estes inconvenientes fazem com que, no
caso de ser feita esta ponte, se continue a
pensar numa saída de Lisboa do TGV para
o Porto pela margem Norte. Mas, se o problema desta saída for resolvido, não se justifica a ponte para o Barreiro.
A estação terminal dos TGV

O local ideal para uma futura estação ferroviária central de Lisboa era na antiga gare
de triagem da CP em Beirolas. Mas a CP
vendeu este espaço à EXPO que construiu
nele uma urbanização. Foi, assim, necessário construir a Gare do Oriente para servir a Expo’98, que não tem características
de estação terminal.
No caso das soluções A e B acima referidas, os TGV para Badajoz e para o Porto
deverão seguir paralelamente ao Tejo junto
à IC2. A estação terminal ideal seria em
Beirolas. Excluída esta hipótese, pode-se
pensar numa estação perto de Sacavém
junto ao Tejo, porque é fácil fazer lá chegar o metro (se não for feito o anunciado
prolongamento até ao Aeroporto da Portela que convirá repensar) e porque é, possivelmente, o ponto com melhor acesso de
toda a Área Metropolitana de Lisboa.
A dificuldade está em que já existe a Gare
do Oriente e não parecer indicado que os
comboios de bitola ibérica parem em duas
estações tão próximas.
Assim, embora a Gare do Oriente só tenha
8 vias e não permita a inversão de marcha
dos comboios, podem ser procuradas medidas operacionais para, sem custos excessivos, fazer dela uma estação terminal satisfatória para os TGV vindos de fora de
Lisboa.
Estas medidas poderão ser as seguintes:
Reserva de duas das vias da Gare do
Oriente para comboios de bitola europeia,
ou uso de três carris para permitir a sua utilização por comboios com as duas bitolas.
Os comboios TGV chegados à Gare do
Oriente não invertem a marcha, mas se-

guem no mesmo sentido depois da descida
dos passageiros, até um desvio paralelo à
linha onde poderão estacionar e inverter a
marcha para poder, quando desejado, voltar a entrar na Gare do Oriente em sentido contrário.
As ligações ao aeroporto da Ota

As ligações ferroviárias a um eventual aeroporto na margem Sul ficam facilitadas
depois de assegurada a travessia do Tejo,
sobretudo no caso das opções C e B.
A ligação a um aeroporto na Ota continua
díficil, salvo no caso da opção A.
Em qualquer caso, a ligação ferroviária terá
de ser assegurada por navetes com uma frequência rápida, que poderão utilizar parte
das linhas TGV, mas que, na proximidade
do aeroporto, deverão ter um ramal próprio.
O uso dos próprios comboios TGV para
servir o aeroporto não parece muito aconselhável. A exigência feita em Portugal de,
no traçado de uma linha TGV saída de
uma cidade ser prevista a paragem num
aeroporto próximo, parece ser única.
No caso da Ota, a exigência do TGV para
o Porto lá parar complica singularmente a
construção de um aeroporto já de si bastante complicado.
As prioridades

Há que distinguir as prioridades a atribuir
às obras das prioridades a atribuir aos estudos.
A linha para Badajoz
As obras não podem ser iniciadas sem projectos de execução, que exigem, normalmente, estudos e decisões prévias. Do anteriormente exposto decorre que o projecto ferroviário que primeiro podemos
iniciar (depois de decidida a travessia do
Tejo) é o da linha para Badajoz, incluindo
a sua estação terminal.
Não nos atrasarmos neste projecto é, assim,
a nossa primeira grande prioridade.
Se o governo entender que tem de fazer
apelo a consultores e empresas estrangeiras
para fazer este projecto, atrevo-me a aconselhar que procure consultores e empresas
espanholas. São eles que têm a informação
e a experiência do que está a ser feito em

Destaque
Espanha e estão tão interessados como nós
em que tudo corra pelo melhor. A linha de
Lisboa a Badajoz é só um terço da linha de
Lisboa a Madrid.
O TGV para o Porto
e as linhas do Norte
O TGV para o Porto deve ser estudado
logo que possível. Mas não podemos aprovar projectos definitivos sem saber como
é que os comboios depois entram na cidade de Lisboa. O projecto definitivo do
TGV para o Porto tem, assim, de depender da travessia do Tejo e do projecto do
TGV para Badajoz, a que terá de ser dada
alguma prioridade.
O projecto das novas linhas a Norte de
Pombal é, no entanto, totalmente independente da travessia do Tejo. É prematuro, neste momento, discutir a prioridade
a dar à construção destas novas linhas, mas
uma coisa é a prioridade a dar à construção das linhas e outra a prioridade a dar ao
estudo dos seus projectos.
O Ministério anunciou ter 50 milhões de
Euros para fazer estudos em 2006. É muito
dinheiro. As novas linhas TGV são linhas estratégicas. São as linhas que foram acordadas com Espanha e terão de ser feitas. Fazer
depender o estudo dos seus projectos de engenharia e, em particular, dos seus traçados,
de estudos de mercado ainda por fazer, não
tem qualquer sentido. (Estes estudos poderão ter algum interesse para definir o regime
de exploração, mas não podem ser usados
para pôr em causa a construção das linhas
e atrasar o estudo dos seus projectos).
As verbas agora disponíveis para estudos
devem ser usadas urgentemente para o estudo dos projectos das novas linhas e não
para eternos estudos de mercado. Daqui
a 2 ou 3 anos, quando tivermos projectos
que nos permitam quantificar os custos,
poderemos, então, discutir a prioridade a
dar à construção das linhas.
Os projectos do Norte
que temos de estudar
Os projectos do Norte que temos de estudar são:
1. O da linha de Vilar Formoso a Aveiro,
incluindo a sua ligação ao porto de Aveiro.
Os espanhóis já fizeram o estudo do traçado e dos impactos ambientais da linha de
Salamanca à fronteira. Era muito impor-

tante que Portugal, na próxima cimeira ibérica, daqui a dois anos, pudesse apresentar
um estudo semelhante para esta linha.
2. Interessa fazer desde já o estudo do prolongamento de Aveiro até ao Porto (ou até
Gaia) da linha anterior. Este prolongamento,
a integrar mais tarde no TGV do Porto para
Lisboa, pode permitir, em conjugação com
a linha de Aveiro a Vilar Formoso, a rápida
ligação do Norte de Portugal à rede internacional de bitola europeia. Pode, além
disso, contribuir para uma melhoria significativa dos deslocamentos internos na Área
Metropolitana do Porto.
Devemos, o mais rapidamente possível,
iniciar o estudo da linha do Porto a Vigo,
que do lado espanhol será prolongada até
à Corunha. As dificuldades geográficas e
políticas desta linha são muitas e é importante que comecemos a olhar para elas sem
perda de tempo.
A ligação entre as linhas TGV das duas
margens do Douro terá, também, obviamente, de ser assegurada. Esta ligação permite ver um desenho ferroviário estratégico conjunto para a Galiza e para o Norte
de Portugal.
O início destes estudos, pode contribuir
para o desenvolvimento de uma “mentalidade ferroviária” que, manifestamente,
ainda não existe. Isto é, para que os autarcas e as populações, em vez de pensarem
prioritariamente em urbanizações, depois
nas estradas, e só depois no Caminho-de-Ferro, comecem prioritariamente a pensar
nas novas linhas ferroviárias que vão ter
uma imensa influência na sua vida.
Síntese

1. A primeira grande e urgente decisão a
tomar é a da travessia do Tejo e escolha
da estação terminal do TGV para Badajoz. Os estudos de Engenharia, Geologia
e ambientais para escolher entre as três
opoções A, B e C atrás referidas, ainda não
foram feitos. Estes estudos são, assim, a
primeira grande prioridade.
(A exclusão não fundamentada de uma
das hipóteses referidas, como parece ser
neste momento a da hipótese B, deixará
inevitavelmente a suspeita de que ela
pode ser a melhor e de que não foi estudada para favorecer outras).

2. Decidida a travessia do Tejo, há que ultimar o mais rapidamente possível o projecto da linha para Badajoz e avançar com
as obras. Aconselha-se neste assunto a procurar a colaboração, ou pelo menos o conselho, de empresas e peritos espanhóis, mais
experientes do que nós e igualmente interessados em que tudo corra pelo melhor.
3. Os recursos do Ministério para estudos
devem, desde já, ser utilizados para estudar os traçados das linhas de bitola europeia do Norte do país já acordadas com a
Espanha, de modo a que os traçados definitivos, ou pelo menos parte deles, possam
ser apresentados na próxima cimeira ibérica. A prioridade a dar à construção das
linhas pode ser remetida para mais tarde.
O início destes estudos pode contribuir
para que se crie a “mentalidade ferroviária” a que me referi.
4. Logo que definida a linha para Badajoz,
deve ser dada prioridada à definição do
traçado do TGV para o Porto. As duas linhas devem ter a mesma estação terminal
e usar o mesmo troço à saida de Lisboa.
Este troço deve, igualmente, ser usado para
a necessária ligação ferroviària ao NAL.
Mas, perto do aeroporto, esta ligação deve
utilizar um ramal próprio. A imposição do
TGV para o Porto passar perto da Ota
deve ser posta de lado.
Adicionalmente, há outros estudos a fazer
com características mais locais: o da linha
de bitola europeia para Sines, que deve ser
prevista só para mercadorias, sendo, portanto, uma linha de muito baixa velocidade. Na remodelação em curso da linha
da Beira Baixa deveriam ser usadas travessas de dupla fixação, o que permitiria, um
dia, mudar com facilidade a sua bitola para
a bitola europeia. Esta linha será muito importante para os comboios de mercadorias
do Sul do país poderem seguir para França
sem passarem por Madrid, nem sobrecarregarem o TGV para o Porto. As actuais
linhas de bitola europeia deverão ser mantidas em funcionamento durante bastante
tempo e, parte delas, devem ser modernizadas, como é o caso da linha do Oeste.
* Eng.º Mecânico,
Professor Jubilado de Física do IST
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Implementação do Sistema HACCP
na Indústria Agro-Alimentar
Autor: Eng.ª Bebiana Monteiro
Orientador: Eng.º Fernando Teles

estágio, no âmbito de Higiene e Segurança Alimentar, permitiu a integração dos conhecimentos adquiridos nas componentes académica e deontológica, esta última de carácter essencial
numa profissão de confiança pública como
é a engenharia.

O

Realizado na CONSAGRA, Consultoria
Agro-alimentar, Lda. – empresa fundada
em Maio de 1990 e constituída por um
corpo de especialistas em diversas áreas,
com profundo conhecimento do sector
Agro-alimentar –, alcançaram-se os objectivos inicialmente propostos: estruturação
de projectos e o respectivo desenvolvimento
e implementação de Sistemas de Gestão
de Segurança Alimentar na indústria agro-alimentar, nomeadamente no sector dos
vinhos e das carnes e produtos cárneos, com
base na metodologia de HACCP descrita
no Codex Alimentarius, na legislação em
vigor, nos Códigos de Boas Práticas de Higiene e Fabrico e na Norma DS 3027E.
O HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points (Análise dos Perigos e
Pontos Críticos de Controlo) é um sistema
preventivo que tem como objectivo garantir a segurança dos alimentos através da
identificação dos perigos e da probabilidade
da sua ocorrência em todas as etapas de
produção de alimentos, definindo medidas
para o seu controlo. É um sistema de au44 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

tocontrolo resultante da aplicação do bom
senso dos princípios técnicos e científicos
inerentes ao processamento alimentar, podendo ser aplicado desde a produção primária até ao consumidor final. A experiência de aplicação deste Sistema pela Indústria Alimentar em alguns países evidencia
que a aplicação do sistema de HACCP permite uma maior garantia de salubridade dos
alimentos consumidos, rentabilidade na utilização dos recursos técnicos e económicos
disponíveis na indústria e eficácia nas acções de inspecção.
As maiores valias profissionais traduzem-se no processo de aprendizagem constante
e contínuo e no respectivo aperfeiçoamento
de todas as questões na área de higiene e
segurança alimentar resultante das trocas
de experiência e discussão com clientes,
colegas e com entidades como a Direcção
Geral de Fiscalização de Controlo de Qualidade Alimentar, Ministério da Saúde, Direcção Regional da Agricultura e Direcção
Geral de Protecção de Culturas.
Em suma, as actividades desenvolvidas no
decorrer deste estágio permitiram adquirir conhecimentos e experiência de trabalho preciosa, num ambiente empresarial
– veículo promotor de um aumento de potencialidade para a subsequente integração
profissional no mercado de trabalho em
n
Higiene e Segurança Alimentar.

uma iniciativa do Colégio Nacional
de Engenharia Agronómica, decorreu, a 6 de Janeiro, no Auditório da
Ordem dos Engenheiros, uma sessão dedicada ao Acto de Engenharia Agronómica.
A sessão foi aberta pelo Bastonário, Eng.º
Fernando Santo, e contou com a participação de mais de cinco dezenas de engenheiros, tendo-se assistido a apresentações
extremamente oportunas e interessantes,
tendo sido possível, no final da tarde, efectuar uma animada troca de ideias.

N

A apresentação de abertura do evento foi
efectuada pelo Eng.º Pedro Lynce de Faria
(Professor Catedrático do Instituto Superior
de Agronomia da Universidade Técnica de
Lisboa e representante do Colégio de Engenharia Agronómica no Conselho de Admissão e Qualificação da Ordem dos Engenheiros), versando sobre as “Competências
a adquirir no ensino das Ciências Agrárias na perspectiva da engenharia”, tendo
sido focados oito pontos considerados a base
da formação de um engenheiro:
1. Definição de engenharia
2. Reflexões sobre a função do engenheiro
3. Competências do engenheiro
4. Actos de engenharia
5. Conceitos de projecto
6. Conhecimentos necessários para atingir
as competências
7. Perfis necessários para o exercício da engenharia
8. Deveres decorrentes do exercício de
actividade
De seguida, foram efectuadas apresentações
sobre três áreas concretas de intervenção
dos engenheiros agrónomos: a prescrição e
aplicação de produtos fitofarmacêuticos, a
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elaboração de projectos de instalações de
rega, e as competências para a elaboração
de projectos de construção rurais.
Prescrição e Aplicação
de Produtos Fitofarmacêuticos
Esta apresentação, efectuada pelo Eng.º
Paulo Cruz (Secretário Geral da ANIPLA
- Associação Nacional da Indústria para a
Protecção das Plantas) pretendeu dar a conhecer a responsabilidade a ter no uso dos
Produtos Fitofarmacêuticos, quer pela parte
da Indústria que os desenvolve e produz,
dos diversos técnicos envolvidos e dos utilizadores finais. Pretendeu, ainda, dar a conhecer alguns aspectos legislativos relacionados com a regulamentação da comercialização e utilização no nosso País, realçando
alguns aspectos que pensamos ser de elevada importância, nomeadamente a sua
aplicabilidade e fiscalização.
Concluiu apontando para a necessidade real
da aplicação da actual legislação, do controlo
das regras e da necessidade de ir mais além,
nomeadamente na certificação e controlo
do material de aplicação. Assim, à semelhança
da situação da saúde humana com médicos
e farmacêuticos, considerou serem os licenciados na área agronómica os técnicos competentes para exercerem estas funções.
Elaboração de Projectos
de Instalações de Rega
O Eng.º Isaurindo Oliveira (Director-técnico do COTR – Centro Operativo e de
Tecnologia de Regadio) referiu na sua intervenção que, desde a adesão de Portugal
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à então Comunidade Económica Europeia,
o Ministério da Agricultura criou incentivos ao investimento nas explorações agrícolas, com base nos fundos europeus, com
vista à melhoria das infra-estruturas das
explorações agrícolas.
Contudo, a estagnação, ou mesmo o enfraquecimento da estrutura técnica dos organismos de apoio e avaliação, levou à diminuição das exigências ao nível do projecto,
as quais, a maioria das vezes, se limitam a
simples cartas de intenção com orçamento
para o equipamento. Consequentemente,
verificou-se também uma diminuição das
exigências ao nível da formação dos engenheiros, deixando assim o caminho aberto
para que a área de engenharia rural e ambiente seja ocupada por agentes sem formação adequada.
Embora se tenha assistido, nos últimos anos,
à introdução de novas tecnologias de produção e a um aumento da actividade profissional na área da engenharia rural e ambiente, a rendibilidade dos investimentos
efectuados, embora por apurar, está certamente muito aquém do seu potencial.
Nestas condições, considerou que se impõe
a normalização das exigências de procedimento técnico de projecto desta área e a
consequente subida dos níveis de qualidade
do projecto e formação dos engenheiros
nela envolvidos, o que deverá passar por
duas fases distintas: fase académica e fase
profissional.
A fase académica decorre da aquisição de
conhecimentos e metodologias científicas,
técnicas e tecnológicas que servirão de base
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à profissão. Esta fase é bastante importante,
tanto mais que nos últimos anos apareceram várias escolas públicas com grau de licenciatura onde são ministrados curricula
contendo disciplinas profissionalizantes de
engenharia rural.
Se, por um lado, este facto pode contribuir
para uma maior divulgação dos conhecimentos desta área, por outro, provocou um
acréscimo do número de licenciados em
engenharia com conhecimentos e preparação muito diversa, o que vem provocar uma
necessidade crescente da adequação da formação universitária à actividade profissional. A fase profissional exige necessariamente um período inicial de enquadramento,
ao qual se segue o de aquisição de experiência e prática profissional numa perspectiva de formação contínua.
Embora esta fase seja essencial ao desenvolvimento equilibrado da actividade técnica nesta área, ela tem sido subvalorizada
como acima foi referido. Assim, considera
que se torna necessário sensibilizar os diversos agentes públicos e privados para:
a necessidade de introdução de regras
nos procedimentos de execução dos projectos de engenharia rural e ambiente,
com definição do seu nível de importância e do das obras que deverão ser assumidas pelos especialistas em Engenharia
Rural e Ambiente;
a obrigatoriedade de, nos estudos, nos
projectos e obras dos domínios especializados em Hidráulica Agrícola, Ordenamento, Construções Rurais e Mecanização Agrícola, se exigir a responsabilização
do engenheiro da especialização de Engenharia Rural e Ambiente;
a promulgação de legislação que consubstancie os objectivos considerados nos
pontos anteriores.
Competências para a Elaboração
de Projectos de Construções Rurais
Nesta apresentação, o Eng.º Vasco Fitas da
Cruz (Coordenador da Secção Especializada de Engenharia Rural da Sociedade de
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Ciências Agrárias de Portugal e Representante Nacional na EuroAgEng) considerou
que as construções rurais representam hoje
um importante factor de produção para a
actividade agro-pecuária.
Nos últimos anos, considera que se tem
assistido, no nosso país, a uma proliferação
deste tipo de construções, a maior parte
delas financiadas através de subsídios ou
apoios. Muitas destas construções têm sido

projectadas por técnicos com diferentes
formações (Arquitectos, Desenhadores,
Engenheiros Civis, Técnicos de Construção Civil, etc.).
Nota que a participação de Engenheiros da
área Agronómica neste tipo de projectos é
muito reduzida, limitando-se muitas vezes
a actos de consultadoria.
O documento produzido pelo Conselho Directivo Nacional da Ordem dos Engenheiros como proposta de revisão do Decreto
73/73 (Qualificação profissional exigível
aos Técnicos responsáveis pela elaboração
e coordenação de projectos, pela coorde46 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

nação da fiscalização, pela coordenação da
segurança e pela direcção de obras de empreendimentos de construção civil e obras
públicas) também nada esclarece sobre a
participação de Engenheiros da área Agronómica neste tipo de projectos.
No entanto, se olharmos à definição do “Acto
de Engenharia” e ao domínio de intervenção do Engenheiro Agrónomo verificamos
que a sua participação nos projectos que envolvem Construções Rurais é fundamental,
para que estes sejam executados de modo
a que este tipo de construções cumpra os
objectivos para que foram planificadas.
Noutros países, quer dentro da União Europeia quer fora dela (USA e Canadá, por
ex.), esta participação encontra-se bem regulamentada. Em Espanha, a Ley 38/1999
(Ordenación de la Edificación) atribui competências exclusivas aos arquitectos em edifícios residenciais e comerciais e permite
realizar projectos de outros edifícios aos
engenheiros dentro de cada especialidade.
Assim, considera que aos Engenheiros Agrónomos é permitido elaborar projectos de
edifícios agro-pecuários.
Naturalmente que a aplicação desta normativa em Portugal não será a mais adequada, já que considera que a formação
académica dos nossos engenheiros da área
agronómica não contempla uma preparação mínima em Estruturas, nem sequer,
na maior parte dos casos, em Resistência
de Materiais. No entanto, o projecto de
uma Construção Rural não se prende somente com aspectos estruturais. Na realidade, ao ser a construção rural mais um
factor do todo que é o sistema de produção, os aspectos ligados ao condicionamento
e organização espacial, ao condicionamento
ambiental, à integração na paisagem e à
protecção ambiental são tão ou mais importantes que a edificação em si. É neste
aspecto que o Engenheiro da área Agronómica tem competências inigualáveis, razão
pela qual será necessária a sua intervenção
neste tipo de projectos.
Conclusões
No final das apresentações e do debate que
se lhes seguiu, foi opinião geral a necessidade urgente de dinamizar este processo

de discussão do acto de engenharia agronómica e da definição das habilitações específicas de um engenheiro inscrito no Colégio de Engenharia Agronómica. Mais, para
além das três áreas abordadas na sessão, foi
salientado que existem muitas outras que
necessitam de atenção, como por exemplo
os projectos de mecanização, o ordenamento
do território, a avaliação de prédios rústicos, a segurança alimentar, etc..
Assim, a questão que se coloca é se conseguimos, numa abordagem multidisciplinar e partilhada, aberta aos contributos de
todos os engenheiros, preparar uma posição que consiga abarcar a diversidade de
actos de engenharia que a prática profissional de um engenheiro agrónomo pode
incluir.
Neste contexto, será criada uma secção no
espaço do Colégio de Engenharia Agronómica no portal da Ordem dos Engenheiros
(www.ordemdosengenheiros.pt) dedicada
ao Acto de Engenharia Agronómica onde
serão disponibilizadas as apresentações
desta sessão em formato electrónico, bem
como a documentação de suporte distribuída aos participantes do evento.
O passo seguinte consistirá na criação de
grupos de trabalho constituídos por representantes da academia, da administração
pública e das empresas, para cada uma das
áreas de intervenção do engenheiro agrónomo. Neste momento estamos a desenvolver esforços no sentido de iniciar as seguintes áreas: protecção de plantas, projectos de instalações de rega, projectos de
construções rurais, projectos de mecanização, ordenamento do território.
Paralelamente, e à medida que forem sendo
produzidos pelos grupos de trabalho, irão
sendo colocados para discussão, na secção
criada no portal, os documentos reflectindo
as posições do Colégio sobre a caracterização dos actos de engenharia agronómica e
as competências envolvidas para a sua prática, ficando desde já o convite aos colegas
para nos fazerem chegar as suas opiniões e
sugestões sobre este assunto.

* Presidente do Colégio
de Engenharia Agronómica

Colégios

INOVISA
Janela na Web

Estudo de Comercialização no Sector Hortofrutícola
Análise da Evolução das Cotações
Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares divulgou, no dia 28 de Dezembro, o estudo ”Comercialização no Sector
Hortofrutícola – Análise da Evolução das
Cotações”. Na apresentação pública do Estudo, que decorreu na Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, além da Presidente –
Eng.ª Maria Antónia Figueiredo, participaram o Bastonário da Ordem, Eng.º Fernando Santo, e o Professor Catedrático do
Instituto Superior de Agronomia – Antó-

O

nio Monteiro, que efectuou o acompanhamento e revisão técnica do estudo.
Este Estudo analisou a evolução das cotações em frutas e hortaliças durante os anos
2000, 2001, 2002 e 2003, nos vários agentes de fileira, desde o produtor ao consumidor, e constatou que existe um acentuado desequilíbrio na distribuição de rendimento gerado na fileira hortofrutícola.
As principais conclusões deste trabalho encontram-se disponíveis na pág. 98 da pren
sente edição da “Ingenium”.

INOVISA - Associação para a Inovação e Desenvolvimento Empresarial
do Instituto Superior de Agronomia,
lançou o seu sítio na Internet.
Enquanto unidade integrada num campus
universitário, reúne competências com vista
ao desenvolvimento de start-up’s e spin-off’s, com base em projectos inovadores
de elevado potencial de valorização. A INOVISA apresenta-se como uma plataforma
potenciadora de sinergias entre a universidade e as empresas do sector Agro-Florestal e Alimentar.
Encontra-se disponível em www.inovisa.pt
mais informação sobre este projecto. n

A

Encontros de Viticultura e Enologia
ntre 18 e 19 de Novembro realizou-se, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, um Encontro sobre “Viticultura e
Enologia”, o qual mereceu o apoio do Colégio de Engenharia Agronómica da Ordem do Engenheiros da Região Norte.
Esta iniciativa contou com a presença de cerca de 300 profissionais do sector agrário, em particular das áreas enologia e da viticultura.
O programa deste encontro integrou um vasto conjunto de
comunicações distribuídas por diversas sessões, onde foram
equacionados os principais temas da actualidade, designadamente no domínio da melhoria e da implementação
de novas técnicas no sector vitivinícola, sobre a evolução da viticultura numa perspectiva de responsabilidade ambiental, a problemática dos vinhos em diferentes regiões e os processos enológicos.
A experiência empresarial, o marketing, a análise de projectos de investigação em curso,
a inovação e a aplicação de novas tecnologias foram outras das questões que
mereceram a preocupação dos
n
participantes.
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XV Congresso
de Zootecnia
Universidade de Trás-os-Montes acolheu, de 2 a 5 de Novembro, o XV
Congresso de Zootecnia e o I Congresso Iberoamericano de Zootecnia.
A responsabilidade desta iniciativa foi da
Associação Portuguesa de Engenheiros Zootécnicos e mereceu o apoio da Ordem dos
Engenheiros.
O tema central do encontro foi a Investigação e o Desenvolvimento em Ciência animal, tendo sido repartida por quinze sessões
temáticas, nas quais estiveram presentes
oradores convidados de reconhecidas competências científicas e técnicas. Adicional-

A

oram lançadas, nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2005, as duas Colecções
de Materiais Didácticos “Agricultura
e Ambiente” e “Valorização das Explorações Agrícolas”. As Colecções abordam
um conjunto diversificado de temas e incluem Manuais Técnicos, Colectâneas de
Transparências, Cursos e-Learning, Vídeos
e Aplicações Informáticas.

F

mente, este Congresso integrou as III Jornadas Internacionais de Cunicultura e diversos Workshops sobre assuntos da actualidade, designadamente “Segurança Alimentar”, “Diagnóstico da Gestação em Ruminantes”, “Zootecnia nos Trópicos” e “Novas
Tecnologias em Melhoramento Animal”.
No último dia de trabalhos, o Colégio Regional de Engenharia Agronómica da Ordem
dos Engenheiros apoiou uma sessão que analisou o Ensino e a Empregabilidade no sector agrário. Durante esta sessão, o Eng.º Fontaínhas Fernandes, Coordenador do Colégio, traçou uma perspectiva sobre a Reforma
de Bolonha e as suas implicações nos cursos
do sector agrário, tendo apontado algumas
pistas de ordenamento do ensino no sector
agrário em Portugal. Este assunto foi analisado no espaço iberoamericano, tendo estado presentes na discussão representantes
de Universidades brasileiras e o presidente
da Associação Brasileira de Zootecnistas.
Esta sessão contou, para além dos docentes
e investigadores, com os agentes empregadores da área, nomeadamente representantes de diversas empresas privadas e de instituições com interesse na ciência animal
que se debruçaram sobre as questões da empregabilidade.
n

Inovação em
Engenharia Agronómica
Colégio Nacional de Engenharia Agronómica está a organizar um evento
dedicado às “Oportunidades para a
Inovação em Engenharia Agronómica”. Esta
acção terá lugar durante o próximo mês de
Abril e incluirá a apresentação dos principais programas e iniciativas actualmente
disponíveis para apoiar a inovação e o empreendedorismo no sector agrícola.
Num momento em que se aposta na economia do conhecimento, este é um evento
cuja oportunidade de realização é inequívoca.
Mais informação disponível no espaço do
Colégio de Engenharia Agronómica no portal da Ordem dos Engenheiros (www.orn
demengenheiros.pt).

O

Lançamento das Colecções “Agricultura e Ambiente”
e “Valorização das Explorações Agrícolas”
As Colecções foram desenvolvidas pela Sociedade Portuguesa de Inovação, S.A. no âmbito do Programa Agro, tendo contado com a colaboração de 32 especialistas ligados a
instituições como ESAC, ESAPL, FCP, IDARN, ISA, LQARS, entre outras, e com a
coordenação científica da Arquitecta Teresa Andresen e do Dr. José Miguel Silva. n

Agricultura e Ambiente
Actividades Agrícolas e Ambiente
Utilização de Produtos Fitofarmacêuticos
na Agricultura
Gestão de Resíduos Orgânicos
Tecnologias Limpas em Agro-Pecuária
Produção Integrada
Gestão Ambiental e Economia de Recursos
Estudo de Casos de Boas Práticas Ambientais na Agricultura

Valorização das Explorações Agrícolas
Conceitos e Práticas em Modernas Explorações
Agrícolas
Manuseamento de Produtos Hortofrutícolas
Novos Produtos de Valor Acrescentado
Genética, Biotecnologia e a Agricultura
Tecnologias de Informação e Comunicação e
a Agricultura
Marketing nas Pequenas e Médias Explorações
Agrícolas
Normas e Legislação
Estudo de Casos de Boas Práticas de Gestão
de Explorações Agrícolas

www.spi.pt/agroambiente

www.spi.pt/agrovalorizacao
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Os “Pesticidas” Resistem à Tentativa de “Assassinato”
Pedro Amaro *

m Março de 1955, há 50 anos, tive o
privilégio de dar início, em Portugal,
no Instituto Superior de Agronomia
(ISA), ao ensino da Fitofarmácia, a Ciência dos Pesticidas. Esta disciplina foi criada
pela reforma do ensino do ISA, de 1952,
em comemoração do centenário do ensino
agrícola, iniciado em 1852, em Lisboa.
Em 1957 ingressei na Direcção Geral dos
Serviços Agrícolas para dirigir, a partir de
Janeiro de 1959, o empreendimento Fitofarmácia e Fitoterapêutica do II Plano de Fomento, com o objectivo da criação e organização do Laboratório de Fitofarmacologia,
ao longo dos anos 60, para assegurar o funcionamento da homologação dos pesticidas
agrícolas que veio a ocorrer, com carácter
obrigatório, desde Julho de 1967 (1).
Regressado ao ISA em fins de 1967, retomei a docência da disciplina de Fitofarmacologia (assim designada desde 1970) e
iniciei o ensino de um pequeno módulo de
Protecção Integrada desde 1977 e das três
disciplinas desta área criadas pela reforma
do ISA de 1986 (1).
Na década de 40 do século XX foi iniciado
o período de descobertas de novas moléculas que vieram revolucionar a protecção
das plantas, proporcionando o mais eficiente combate a numerosos inimigos das culturas e importantes aumentos da produção agrícola. A designação pesticida foi então consagrada, tem-se mantido e vai certamente continuar, apesar da tentativa de
“assassinato” por iniciativa da indústria dos
pesticidas, no fim da década de 80, para
tentar ultrapassar a carga negativa dos pesticidas. Esta situação foi bem evidenciada
por Sevinate Pinto, Presidente da Associação Nacional da Indústria para a Protecção
das Plantas (ANIPLA), em 1999, ao referir que a palavra pesticida tornou-se relativamente embaraçosa, mas sem deixar de
frisar que se cometeu um erro com a sua
substituição (2).
As reduzidas exigências de natureza toxicológica e ecotoxicológica das entidades
reguladoras do mercado destes produtos

E

químicos até às décadas de 70 e 80 permitiram a homologação de pesticidas muito
tóxicos e tóxicos para o homem, demasiado persistentes no solo, na água e nos
produtos agrícolas, causando, por vezes,
intoxicações humanas e desastres ecológicos traduzidos por contaminação generalizada do ambiente que se reflectiu em “extermínio de espécies do biota selvagem, nomeadamente aves, peixes, crustáceos e insectos úteis” (3). A situação, nessa época,
era, de facto, preocupante, pois as “escassas exigências toxicológicas deixavam passar nas avaliações produtos eventualmente
neurotóxicos, carcinogénicos, teratogénicos
ou mutagénicos ou com efeitos na reprodução” (4).
A partir do início da década de 70 nos
EUA, e do fim da década de 80 na União
Europeia, as entidades reguladoras do mercado dos pesticidas procederam a profunda
revisão das exigências das características
toxicológicas e ecotoxicológicas que levou
à proibição, na UE, em Outubro de 2003,
de 50% das 834 substâncias activas comercializadas em 1993. As restantes substâncias activas e os novos pesticidas produzidos pela indústria dos pesticidas na última década foram e continuam a ser submetidos a análise muito rigorosa das suas
características, bem evidenciada por todos
os novos rótulos introduzidos obrigatoriamente, desde 30 de Julho de 2004, no
mercado da União Europeia.
Este é, sem dúvida, o caminho correcto
para o uso dos pesticidas, com decisiva
redução dos seus riscos para o homem e o
ambiente, não havendo razão para ter embaraço com a sua utilização, desde que agricultores e técnicos respeitem rigorosamente
as orientações preconizadas nos rótulos.
É, por isso, lamentável continuar a assistir
à vã tentativa de eliminação da palavra pesticida e à sua substituição por outras, como
fitofármaco e agente de protecção das
plantas (referidas na Ingenium de Maio/
Junho 2005) ou pff. Esta última designação foi adoptada pela DGPC (Direcção
Geral de Protecção das Culturas), em Junho
de 2005, a par de produto fitofarmacêu-

tico (5), em contradição com a inauguração, em Novembro de 2003, do seu Laboratório de Resíduos de Pesticidas. Também
na União Europeia se tentou substituir pesticida por produto de protecção das plantas, ou ppp, mas sem grande sucesso, preferindo-se, por exemplo em França, produto fitossanitário.
Outras opções têm sido tentadas, como
agroquímico, produto antiparasitário, químico de protecção das plantas, químico e
produto agrofarmacêutico (1).
Toda esta confusão, aumentada em Portugal, recentemente em Junho de 2005, com
as duas novidades: pff e agente de protecção das plantas, evidencia como Sevinate
Pinto tinha razão, em 1999, com o erro de
substituição da palavra pesticida. De facto,
é bem evidente a recusa de participação no
“assassinato” de pesticida em inúmeros países (ex.: EUA) e instituições (ex.: OCDE)
e através das publicações que continuam a
surgir, como as consagradas, The Pesticide
Manual e The UK Pesticide Guide 2005,
e os livros divulgados, por exemplo, em:
2001 – Pesticide dermatoses (Penagos,
O´Malley & Maibach, Ed. CRC);
2002 – Pesticides in agriculture and the
environment (Wheller, Ed. M. Dekker);
2003 – Optimising pesticide use (Wilson,
Ed. Wiley);
2004 – Pesticides: problems, improvements, alternatives (Hond, Groenewengen & Straalen, Ed. Blackwell)
Pesticide toxicology and international regulation (Marrs & Ballantyne, Ed. Wiley).
Referências Bibliográficas
1) AMARO, P. (2003) – A protecção integrada. ISA/Press,
Lisboa, 446 p.
2) FAIAS, R, & VASCOCELOS, R. (1999) – Sevinate Pinto,
Presidente da ANIPLA. É utópico pensar que podemos
suprimir as actuais técnicas de produção. Gazeta Aldeias, Maio 1999.
3) FERNANDES, A. M. Silva (1992) – Utilização de produtos fitofarmacêuticos. Aspectos toxicológicos e sua
prevenção. Sem. Prevenção Riscos profis. agr. Evol.
Tendências. Ponta Delgada, Nov. 92, 12 p.
4) FERNANDES, A. M. Silva (2002) – Pesticidas e ambiente. Semin. Agr. Ambiente. Lisboa, ISA, 17 p.
5) TAINHA, A. (2005) – Boas práticas agrícolas, armazenamento, manipulação e aplicação de produtos fitofarmacêuticos. Revta Vititécnica 3: 9

* Professor Catedrático Jubilado do Instituto
Superior de Agronomia, Univ. Técnica de Lisboa
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ENG.ª DO AMBIENTE
MELHOR ESTÁGIO 2005
Projectos de Sistemas de Saneamento
Básico nas Vertentes de Drenagem
e Tratamento de Águas Residuais
Autor: Eng.ª Catarina Alexandra Marques e Sousa
Orientador: Eng.º Rui Manuel da Gama Lourenço

ste estágio formal para admissão à
Ordem dos Engenheiros foi desenvolvido na empresa ECOSERVIÇOS –
Gestão de Sistemas Ecológicos, Lda.
O seu objectivo consistiu, fundamentalmente, numa formação na área da concepção de “Projectos de Sistemas de Saneamento Básico nas Vertentes de Drenagem
e Tratamento de Águas Residuais”, passando pela consolidação dos conhecimentos necessários para proceder à idealização
e dimensionamento deste tipo de infra-estruturas.
A estagiária foi integrada numa equipa pluridisciplinar responsável pela concepção de
múltiplos projectos de saneamento básico,
tendo intervido, particularmente, nos seguintes: (i) Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
Domésticas em várias localidades das Freguesias de Odeleite e Azinhal, no Concelho de Castro Marim; (ii) Remodelação da
ETAR de Alpalhão, integrada no Sistema
Multimunicipal de Saneamento de Águas
Residuais do Norte Alentejano; (iii) Interceptores e ETAR de Fortios, também integrados no Sistema Multimunicipal de
Saneamento de Águas Residuais do Norte
Alentejano.
Qualquer um dos projectos desenvolvidos
tem como principal objectivo dotar as áreas
servidas de infra-estruturas de drenagem
e tratamento de águas residuais que permitam a descarga dos efluentes nas linhas
de água adjacentes, dentro dos parâmetros
estabelecidos na legislação em vigor.
A abordagem foi efectuada desde a fase
inicial, com a análise e tratamento dos elementos base e reconhecimentos locais, até

E
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à pormenorização e desenvolvimento das
soluções adoptadas e organização das respectivas peças escritas e desenhadas.
No projecto “Abastecimento de Água, Drenagem e Tratamento de Águas Residuais
Domésticas em várias localidades das Freguesias de Odeleite e Azinhal, no Concelho
de Castro Marim” foram projectadas as
redes de drenagem que possibilitam o encaminhamento dos efluentes produzidos
nas várias localidades servidas (Figura 1)
até às respectivas Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR).
Na concepção das ETAR adoptaram-se,
pelas suas evidentes vantagens face à reduzida dimensão dos aglomerados populacionais a servir e à localização das diferentes
povoações, sistemas de tratamento do tipo
húmido, com recurso a macrófitas.

como principal objectivo a definição das
intervenções que conduzam ao aumento
da eficiência do sistema de tratamento existente.
Face ao diagnóstico das condições de funcionamento da ETAR existente (Figura 2),
optou-se por manter o esquema de tratamento, baseado numa linha constituída por
uma Lagoa Facultativa e uma Lagoa de Maturação, adaptando-o aos novos dados base,
nomeadamente ao tratamento da totalidade das águas residuais domésticas e industriais produzidas na localidade.

Figura 2 – ETAR de Alpalhão (existente)

Por último, no projecto “Interceptores e
ETAR de Fortios”, desenvolvido também
no âmbito do Sistema Multimunicipal de
Saneamento de Águas Residuais do Norte
Alentejano, foram definidas as intervenções a realizar no sistema de drenagem
existente, de forma a encaminhar a maior
parte dos efluentes produzidos na localidade para uma nova ETAR a construir (Figura 3).

Legenda:
1 – Obra de Entrada
2 – Lagoa Anaeróbia
3 – Lagoa Facultativa
4 – Lagoa de Maturação

Figura 3 - Implantação da ETAR de Fortios
Figura 1 - Implantação do Sub-Sistema de Sentinela

O projecto “Remodelação da ETAR de Alpalhão”, desenvolvido no âmbito do Sistema Multimunicipal de Saneamento de
Águas Residuais do Norte Alentejano, teve

Nesta situação, optou-se por adoptar uma
linha de tratamento constituída por uma
Lagoa Anaeróbia e uma Lagoa Facultativa,
para remoção da matéria orgânica, e uma
Lagoa de Maturação, para afinação do efluente final.
n
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João Almeida Fernandes

Bringing “the Flower” to Europe
Projecto Europeu Leonardo
“Formação para o Rótulo Ecológico” teve início em Dezembro de 2005. Trata-se de
um projecto que envolve 13
parceiros em 9 países. Este projecto europeu contribui para desenvolver e implementar a sustentabilidade Ambiental e reduzir o desemprego no sector hoteleiro. Depara-se
com duas preocupações importantes da Comissão Europeia relativas
a este sector: o desemprego sazonal
e a promoção do Rótulo Ecológico Europeu. O objectivo é desenvolver um módulo de formação ambiental para implementar o Rótulo Ecológico Europeu nos
serviços de alojamento turístico e parques
de campismo – o único certificado oficial
europeu emitido pela Comissão Europeia
e que garante um elevado desempenho
ambiental. Este projecto, seleccionado entre
uma lista de concorrentes, é parcialmente
financiado pelo programa “Leonardo da
Vinci” da Comissão Europeia e deve apresentar os primeiros resultados no final de
2006.
É dado ênfase a dois grupos-alvo principais: pessoal pouco qualificado no sector
do alojamento hoteleiro e pessoal desempregado sazonalmente que será formado
em tópicos ambientais em sessões de formação integradas e que ganhará competências no Rótulo Ecológico Europeu, assim
como gestores que queiram obter o Rótulo
Ecológico da UE.
O principal objectivo deste projecto é desenvolver critérios ambientais para um programa de sensibilização e formação baseado

O

na Internet, com vista à implementação de procedimentos
para o Rótulo Ecológico Europeu para alojamentos em 10
regiões (AT, DE, DK, EL, HU,
IT, LV, NL, PT, UK) e em 8
idiomas.
A equipa de projecto está a desenvolver uma ferramenta de formação completamente nova, que será traduzida para as línguas adequadas e
testada nas regiões envolvidas.
As versões nacionais incluirão também informação sobre o Rótulo Ecológico
Nacional para aqueles que primeiro queiram candidatar-se ao Rótulo Europeu e depois ao nacional.
A metodologia de formação centrar-se-á
na aprendizagem autónoma e no aprender
fazendo, ou seja, será centrada no formando.
O pacote de formação incluirá ainda um
Manual de “formação do formador” para
que o curso possa ser utilizado em sessões
de formação integrada, que pode ser mais
adequada para pessoas menos familiarizadas com a formação através da Internet.
Em 2007, a formação estará disponível em
todas a línguas e deverá ajudar os serviços
de alojamento turístico e os parques de
campismo a implementar a norma Europeia mais rigorosa para o turismo amigo do
ambiente.
Para mais informações:
− J. João Henriques, joao.henriques@ineti.pt
(+ 351) 21 092 4797
− Website do projecto: www.traintoecolabel.org
− Website do Rótulo Ecológico: www.europa.eu.int/
ecolabel; www.eco-label-tourism.com

Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos vai realizar o 8.º
Congresso da Água, que terá lugar no Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, de 13 a 17 de Março de 2006.
Esta oitava edição é por si só um sinal bem expressivo da vitali-

A
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ste trabalho, como o próprio nome
indica, foi realizado com o intuito de
apresentar uma proposta de modernização de uma empresa familiar, que lhe
permitisse adquirir o know-how necessário
para vingar face à concorrência e competitividade que caracterizam o mercado actual no sector da construção.
Para tal, numa primeira fase procedeu-se
à apresentação da empresa, no que se refere à sua história e portefólio, caracterizando-a relativamente à sua dimensão e
especificidades, tendo em conta a particularidade de se tratar de uma empresa familiar.
Com o intuito de expressar convenientemente a situação actual da empresa, foi
elaborado um diagnóstico estratégico da
empresa, caracterizando-a a nível da estru-

E

a manhã do dia 23 de Novembro realizou-se uma visita de estudo ao
Metro Transportes do Sul (MST),
organizada pela Especialização em Transportes e Vias de Comunicação e com o
apoio da Empresa Concessionária.
O objectivo desta visita, que contou com
cerca de 35 participantes, foi dar a conhecer este projecto de Metro Ligeiro, com
uma extensão de 13,8 km de via dupla, localizado nos concelhos de Almada e do
Seixal, na margem Sul do Tejo.
Após a conclusão da 1ª fase, contará com
3 linhas, todas à superfície, em sítio próprio, em forma de estrela com o centro no
triângulo da Ramalha: Cacilhas/Corroios;
Corroios/Pragal; Cacilhas/Universidade, nas
quais estão previstas 19 estações.
Este projecto de Metro Ligeiro, o segundo
do nosso país, proporcionará um serviço de
transporte público de alta qualidade, em

N

dade e actualidade da temática da água e este Congresso uma
oportunidade privilegiada para a sua abordagem e discussão.
A água constitui um tema que, de uma forma transversal, atravessa
as comunidades técnicas, científicas, administrativas e empresariais, bem como o público em geral, seja pelo seu consumo e utilização em actividades humanas, ou pela salvaguarda e protecção
da água enquanto componente vital dos ecossistemas nos quais o
homem se integra.
Para mais informações: www.aprh.pt/texto/8ca_index.htm

n
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ENG.ª CIVIL
MELHOR ESTÁGIO 2005
Levantamento, análise e caracterização
de uma empresa familiar de Construção Civil
e Obras Públicas. Proposta de modernização –
– um caminho para a certificação
Autor: Eng.º Fernando Moisés Q. Vilas Boas Saldanha
Orientador: Eng.º Eduardo Paiva Rodrigues

tura organizacional e de gestão, recursos
humanos, departamento técnico, equipamentos, análise económico-financeira e o
seu enquadramento socio-económico. Tal
foi efectuado mediante a recolha e tratamento de dados ainda disponíveis na emmodo ferroviário, em articulação com o comboio da ponte e os operadores rodoviários e
fluvial desta zona. Está prevista a semaforização dos cruzamentos, de modo a dar total
prioridade aos veículos do metro.
O MST é uma concessão privada por um
período de 30 anos, constituída por um
Consórcio de 7 empresas: Teixeira Duarte,
Mota-Engil e Sopol (Civil Work Group);
Siemens e Meci (Electric Railway Group)
e pela empresa Barraqueiro (Operation Management Group), que lidera o Consórcio.
O investimento total previsto é de 328 Milhões de Euros, dos quais 265 Milhões de
Euros são destinados às ILD (Infra-estruturas de longa duração) financiadas pelo Estado e pela União Europeia (Fundo FEDER),
e 63 Milhões de Euros a cargo do Concessionário: material circulante, PMO e sistema de bilhética (do tipo contactless).
O programa desta visita começou com uma
apresentação do projecto, nas instalações
do estaleiro do Consórcio, no Pragal (na
proximidade da estação da Fertagus com
o mesmo nome), no qual intervieram os
Eng.os Luís Brandão (representante da empresa Barraqueiro, líder do Concessionário
MST) e Marco Aurélio Martins (da Unidade de Missão de Acompanhamento do
MST). Esta sessão finalizou com palavras
de agradecimento do Eng.º Artur Bívar,
Coordenador da Comissão Executiva da

presa e, sempre que possível, recorrendo
à comparação com dados referentes a indicadores do sector e empresas da mesma
área de actuação.
Após definir a situação actual, fazendo deste
um ponto de partida para uma reflexão

alargada, que interligasse as potencialidades existentes com os objectivos e estratégias a definir, apresentou-se um conjunto
de soluções, contribuindo, assim, para um
programa de intervenção.
Temas como inovação, competitividade,
mudança, liderança e gestão estratégica
foram desenvolvidos, e em cada um deles
foram propostos cenários alternativos, possibilitando a escolha por parte dos accionistas.
Por fim apresentou-se um conjunto de medidas e acções, adaptadas à dimensão da
empresa, com um novo organograma organizacional, novas definições das tarefas,
proposta de um novo modelo de medições
e orçamentação e os procedimentos necessários para os implementar.
n

Especialização de Transportes e Vias de Comunicação

Visita ao Metro Transportes do Sul

Especialização em Transportes e Vias de
Comunicação.
Em seguida foi efectuado um “tour” de
autocarro pelas zonas já construídas: Pragal/Universidade e Parque da Paz/PMO
(Parque de Material e Oficinas), localizado
a sul da estação de Corroios, com paragem
na estação da Fomega, onde foram observados o abrigo e a montagem da via e da
catenária. Uma vez chegados ao PMO os
participantes tiveram a oportunidade de
fazer uma viagem experimental de ida e
volta a bordo de um veículo, tipo Combino da Siemens, entre o referido PMO e
a estação Parque da Paz. Refira-se que já
foram recebidos todos os 24 veículos previstos no contracto, estando em fase de

ensaios e treino de condutores. O “Combino” é um veículo articulado com 4 caixas,
bi-direccional, apoiadas em 4 bogies (3 motores e um reboque) e com estrutura em
aço inoxidável. A capacidade nominal é de
236 passageiros (78 sentados e 158 de pé).
A largura é de 2.65 m e o comprimento de
36.36 m. Foram fabricados em Viena numa
instalação da Siemens e dispõem de piso
100 % rebaixado. São alimentados a 750 V
cc e accionados por 6 motores assíncronos
trifásicos (2 por cada bogie), com 160 Kw
de potência unitária e alimentados por conversores electrónicos.
Esta visita terminou com almoço num restaurante nas proximidades do PMO, genn
tilmente oferecido pela Siemens.
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Encontro Nacional sobre Qualidade
e Inovação na Construção
Lisboa, 21 a 24 de Novembro de 2006

edição de 2006 do Encontro Nacional sobre Qualidade e Inovação na
Construção (QIC2006), integrada nas
Comemorações do 60.º aniversário do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vai
ter lugar no LNEC, no período de 21 a 24
de Novembro de 2006.
O programa do Encontro é composto por
conferências por oradores convidados, pela
apresentação de comunicações e pela organização de mesas redondas.

ENG.ª ELECTROTÉCNICA
MELHOR ESTÁGIO 2005

A

Temas e Subtemas
Promoção e exigência da qualidade
Impacto da legislação comunitária; Normalização, homologação, certificação e qualificação; Ensino e formação para uma cultura
da qualidade; Papel do cliente/consumidor.
Qualidade na concepção, execução
e utilização de empreendimentos
Gestão do empreendimento. Papel do gestor; Elaboração do projecto. Coordenação e
revisão; Execução das obras. Auto-controlo
e controlo externo; Utilização e manutenção. Manuais de utilização e manutenção.
Ambiente e sustentabilidade
Sustentabilidade na reabilitação e nas novas
construções; Demolição selectiva, reciclagem
e reutilização de materiais; Salubridade e conforto; Síndroma dos edifícios doentes.
Inovação tecnológica
Novos materiais e novas tecnologias construtivas; Tecnologias de informação e comunicação na construção; Construções inteligentes; Inovação e produtividade.

Os resumos alargados de comunicações
deverão ser submetidos até ao dia 13 de
Março de 2006.
Informações adicionais disponíveis em:
Secretariado do QIC2006-01-24 LNEC – Apoio
à Organização de Reuniões
Av. do Brasil, n.º 101 – 1700-066 Lisboa

Acompanhamento no projecto da instalação do novo
Crivo da Máquina de Secagem e adaptação de
cozimento “Crosscirc” no Digestor nas especialidades
de Eléctrica e Sistemas de Controlo/Instrumentação
Autor: Eng.º Nuno Miguel Fidalgo Patrão
Orientador: Eng.º José António Martins Tomé

presente Estágio Formal foi realizado com o intuito de ingresso na
Ordem dos Engenheiros. Foi levado
a cabo na “CELBI”, nome pelo qual é vulgarmente denominada e que originalmente
se chama “Celulose Beira Industrial S.A.”,
pertencente ao grupo StoraEnso, um dos
maiores grupos mundiais na área de transformação e comercialização de produtos
de origem florestal, no presente caso pasta
para papel.
O estágio só foi possível devido ao facto da
empresa deter uma política social receptiva
ao desenvolvimento deste tipo de actividades e associado à sua actividade produtiva
existir um atractivo tecnológico bastante
abrangente, possibilitando, desta forma, a
aquisição de um diversificado leque de conhecimentos.
O conjunto de tarefas realizado insere-se
no âmbito da formação pretendida, nomeadamente: área Electrotécnica e Instrumentação.
O desenvolvimento das actividades inerentes ao tema do estágio tem como principal
objectivo o acompanhamento das actividades de:
Concepção das instalações nas áreas de
electrotecnia e instrumentação;
Execução dos diagramas de entrada e esquemas de serviços eléctricos;
Elaboração dos Cadernos de Encargos;
Acompanhamento na coordenação dos
trabalhos de montagem;
Participação nos ensaios e assistência ao
arranque das instalações.

O

Tel.: 21 844 34 83 – Fax: 21 844 30 14
E-mail: QIC2006@lnec.pt
Sítio na Internet: http://QIC2006.lnec.pt
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Os trabalhos realizados no estágio são tarefas levadas a cabo pela empresa aquando

da implementação de novas infra-estruturas, todavia, em simultâneo, foi realizado
um conjunto de tarefas que teve como principal intuito dotar a Direcção Técnica de
meios auxiliares de trabalho.
Inicialmente foi proposto o acompanhamento na instalação da instrumentação e
do arranque processual de um crivo para
pasta papel “811-0131”, projecto “J6004309”.
O seu intuito visou a sensibilização para os
procedimentos inerentes à implementação
de um projecto de instrumentação e familiarização com o ambiente fabril. Na figura
1 é possível observar as Loop’s de instrumentação do crivo.

Figura 1 - Loop’s de Instrumentação

De seguida procedeu-se ao desenvolvimento conjunto do caderno de encargos e
da realização das novas Loop’s de comando
para o digestor, projecto “J6004318” denominado de “Crosscirc”. Neste projecto

Colégios

participou-se nas tarefas de estruturação
do caderno de encargos, implementação
das Loop’s de controlo e acompanhamento
na execução de trabalhos do mesmo.
Com o intuito de pôr em prática os conhecimentos apreendidos nos dois projectos
anteriores, procedeu-se à execução do projecto “6005405”, que consistiu na transferência da instrumentação presente na área
da Evaporação e Sistema de Licor Negro,
para um novo DCS. O projecto teve como
principais tarefas a elaboração de novas
Loop’s de comando de forma a adaptar a
instrumentação existente para a nova filosofia de controlo (adaptação pneumática
para eléctrica) segundo a topologia vigente
na unidade fabril (figura 2).

Figura 2 - Especificidades da Topologia

Em simultâneo com as tarefas anteriormente enumeradas (estas inseridas na área
da instrumentação), foram executadas/acompanhadas as tarefas na área eléctrica, nomeadamente: o estudo e dimensionamento de
tabelas de cabos para a alimentação de motores, execução de uma lista de equivalência de gavetas de comando/alimentação
energética, acompanhamento na instalação
do novo “Electrofiltro 1”, acompanhamento
na alteração do regime de neutro de um
transformador “PT16”, acompanhamento
na beneficiação de quadros de energia, o
levantamento de armários de ligações da
linha de acabamentos da máquina de secagem e catalogação no arquivo da documentação da área eléctrica/instrumentação.
Como é possível constatar, o estágio é caracterizado por uma elevada índole prática.
Todas as tarefas executadas foram inseridas nos trabalhos diários realizados pela Direcção Técnica (projecto e solução anomalias).
No acompanhamento dos projectos foi
possível consolidar muita da teoria apre-

endida academicamente com a realidade
circundante, nomeadamente: muitos conceitos físicos, princípios de funcionamento
electrotécnico/electrónico de equipamentos, filosofias de comunicação e controlo,
mecanismos processuais mecânicos/hidráulicos/pneumáticos, entre outros.
Os procedimentos executados foram elaborados por um grupo de trabalho detentor de uma elevada competência profissional, com o qual foi adquirido um leque de
conhecimentos práticos de elevado inte-

resse, a denominada “Arte da profissão”.
Somente o dimensionamento da tabela de
cabos tem um perfil mais “académico”, tornando-se necessária a redacção elaborada
de um documento detentor de conclusões
em que se referem os dados observados no
estudo em causa.
No contacto com as tarefas, foi possível entender as necessidades técnicas e humanas
exigidas pelo meio industrial. Desta forma
é possível formular um raciocínio de intern
venção em futuras situações.

IST no projecto de fusão nuclear
Instituto Superior Técnico (IST) é o
representante português no projecto
de construção do primeiro reactor
de fusão nuclear (ITER) do mundo que
pretende resolver os problemas de dependência energética do planeta. O objectivo
é conseguir reproduzir em reactores o sistema que gera a energia das estrelas e do
sol.
A boa notícia é a poupança no consumo.
Com 45 litros de água e uma bateria de
um computador portátil será possível
garantir as necessidades de energia
eléctrica de uma pessoa durante
trinta anos, quando o processo de
fusão estiver pronto a produzir
energia para efeitos comerciais, revelou Bill Spears, da equipa internacional do ITER, numa apresentação feita na conferência “Communicating European Research
2005.
Contudo, Carlos Varandas não esconde que as empresas portuguesas
têm, à partida, uma desvantagem: “não
estão envolvidas em projectos de fusão
nuclear”.
Mesmo assim, o mesmo responsável recorda o exemplo do Instituto de Soldadura e Qualidade que é actualmente o
responsável pelo controlo de qualidade do
Centro Europeu de Investigação Nuclear
(CERN), centro europeu que tem contratos com cerca de 40 empresas portuguesas. Para já, o IST participa na equipa central de gestão do projecto e é responsável

O

pelo desenvolvimento do diagnóstico do
sistema de reflectometria de micro-ondas
e instrumentos de diagnóstico, controlo e
aquisição de dados do ITER.
Outra das grandes inovações deste projecto é que a grande
participação

de
cada um
dos países é assegurada pela contribuição em géneros e
não em verbas. O que significa que “cada
euro que Portugal investir no projecto
será em empresas e centros de investigação portugueses encarregues da construção das componentes” do ITER, adianta
n
Carlos Varandas.
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Conferência Internacional
Privatizações e Nacionalizações na História da Europa
s recentes notícias sobre a privatização da Electricité de France (EDF)
ou a privatização na Galp, na REN e
na Transgás vieram pôr sobre a mesa a
questão da gestão do serviço público. Dois
dos maiores especialistas europeus na matéria deslocaram-se a Portugal para a Conferência Internacional “A história das empresas públicas na Europa”, que decorreu
na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no dia 6 de Dezembro.
Sob moderação de Ana Cardoso de Matos,
Francisco Comim, da Universidade de Alcalá, e Pier Angelo Toninelli, da Universi-

A

dade de Milão (Bicocca), falaram sobre
questões relativas à propriedade das empresas de serviços públicos, nomeadamente
sobre os ciclos históricos das privatizações
e nacionalizações na Europa. Toninelli, coordenador da obra The Rise and Fall of
State-owned Enterprise in the Western World
(Cambridge, 2000), defendeu que o desafio para as economias de mercado do século XXI talvez seja criar novas empresas
público-privadas orientadas ao mercado,
demonstrando, assim, que o debate sobre
a gestão do serviço público permanece em
n
aberto.

Travões à energia solar
Alexandre Coutinho *

m regime desenquadrado de tarifas,
o elevado preço dos sistemas (face
ao longo período de amortização), a
dificuldade dos procedimentos para ligação à rede de baixa tensão e na aplicação
de normas para a integração do fotovoltaico no sector da construção foram identificadas pelo responsável da EDP como
barreiras críticas a ultrapassar.

U

A nova energia nacional
Luís Madureira
Prémio
uma altura em que o preço do petróleo atrapalha as contas dos empresários, a inovação apresentada ao mercado energético pela SRE - Soluções Racionais de Energia é, no mínimo, um exemplo de visão de futuro. Trata-se da primeira
pilha de combustível a hidrogénio a ser totalmente produzida em Portugal.
Flexível quanto à variedade de aplicações
potenciais, económica e amiga do ambiente,
a HW 125 foi lançada nos mercados internacionais há pouco mais de um mês. Agora
é tempo de promover o produto em feiras
da especialidade.
“É o primeiro produto do género em toda
a Europa. Temos a tecnologia patenteada,
mas continuamos a desenvolver esforços
de investigação”, afirma Campos Rodrigues, Presidente da SRE.
Uma pilha de hidrogénio tem inúmeras
aplicações, tanto em processos industriais
como domésticos. No fundo, trata-se de
hidrogénio “embalado” – em quantidades
variáveis conforme as necessidades que,
entrando num processo inverso à electrólise, permite a produção de energia limpa.
Por exemplo, para uma potência de 100W,
uns 10m3 de hidrogénio (equivalente a um

N
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compartimento de 50 litros de água) permitem uma autonomia de dez horas. Mas
não se pense que esta tecnologia está ainda
em fase experimental. “Já tivemos autocarros da STCP movidos a hidrogénio e
estamos numa fase de apresentação internacional. Do Reino Unido estamos até a
estudar possíveis encomendas”, refere Campos Rodrigues.
Segundo o líder da SRE, a companhia foi
estruturada com “90% de suor e 10% de
criatividade”, pelo que os 2,2 milhões de
euros de investimento deverão ser rapidamente amortizados com os planos de internacionalização destas pilhas revolucionárias.
Fundada em 2002, a empresa está sedeada
em Torres Vedras, mas não se confina aos
seus laboratórios de IandD. Durante longos
meses, a SRE cooperou com três parceiros
cruciais: o INETI, o Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial e o IST.
O maior objectivo da SRE é claro. Tornar-se uma das mais importantes companhias
mundiais de soluções energéticas movidas
a hidrogénio. Para que um dia nos seja mais
fácil despedir do velhinho e sujo “ouro nen
gro”.

Pedro Paes foi mais longe ao criticar “as sucessivas alterações de legislação” que “geram
um clima de instabilidade e descredibilização” junto dos promotores e das instituições que financiam os projectos.
O mesmo especialista frisou que “o quadro legislativo e remuneratório (2001-2004), globalmente favorável, criou grandes expectativas nos promotores e uma
corrida aos PIP (Pedidos de Informação
Prévia): mais de 3000 PIP foram apresentados. Só que a potência pedida em 2005
(340 MW) excedeu em mais do dobro a
meta fixada pelo Governo – 150 MW de
fotovoltaico até 2010 – e todos os PIP
foram anulados. Está em estudo uma nova
forma de atribuição”.
Uma explicação possível reside no facto da
potência atribuída até 2004 já somar 130
MW, incluindo a recém-aprovada Central
Fotovoltaica de Moura, que deverá catapultar Portugal (até à data, apenas com 2,7 MW
instalados) para o quarto lugar entre os maiores países produtores de energia solar, logo
a seguir à China, Alemanha e Japão.
* Fonte Expresso
Suplemento Economia, 05-11-2005
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Lançamento do livro
“A História da Energia. Portugal
1890-1980”
oi lançado, na Fundação Calouste Gulbenkian, o livro “A História da Energia. Portugal 1890-1980”. Uma obra coordenada
por Nuno Luís Madureira, editada pelos Livros Horizonte e
apoiada pela Fundação EDP.
O Eng. Francisco Sánchez presidiu à Mesa de Honra da Sessão.

F

Algumas questões abordadas no livro “História da energia”:
Qual foi a melhor época para viver em Portugal do ponto de
vista do custo da energia?
Do ponto de vista das famílias e das empresas, valia a pena viver
em Portugal nas décadas de 1950 e, sobretudo, de 1960. É nessa
altura que se podem adquirir bens energéticos a um preço mais
acessível em relação ao nível de vida. A geração que vive no após
Segunda Grande Guerra consegue, com os salários que traz para
casa, adquirir carvão, petróleo e hidroelectricidade duas a três
vezes mais baratos que os seus bisavós e quatro a cinco vezes mais
baratos que os seus pais. Depois de 1974 os preços disparam e
nunca mais se recupera a fase de ouro do após Guerra que corresponde também ao disparar do consumo.
O que significava “ir ao phonógrapho”?
“Em Lisboa, a empresa instalou em plena Avenida da Liberdade
o ”Salão do Phonógrapho”, que funcionou de Novembro de 1893
a Janeiro de 1894. Neste salão, entre as cinco da tarde e as onze
da noite, realizavam-se sessões de música com a duração de 25
minutos ao preço de 200 réis por cada bilhete. A grande adesão
dos lisboetas ao espectáculo e a redução a partir do segundo mês
de funcionamento deste “Salão” do preço de entrada para 100
réis, estratégia que usariam também no Porto e em Coimbra, obrigou a alargar o horário da 1 da tarde às 11 da noite. O repertório
português era constituído maioritariamente, por gravações feitas
em alguns dos principais teatros de Lisboa, mas tocava-se já algum
fado. Assim, os grandes sucessos eram a opereta “O Brasileiro Pancrácio” cantado pela actriz Izaura e pelos actores Queirós, Augusto
e Alfredo de Carvalho. A 13 de Janeiro de 1894, a empresa chegou ao Porto, estabelecendo-se no salão nobre do teatro do Príncipe Real, onde realizou uma primeira sessão exclusivamente para
a imprensa. O sucesso no Porto foi ainda maior que em Lisboa, e
os portuenses menos familiarizados com o fonógrafo acorreram
em massa. No que diz respeito a gravações, a estratégia adoptada
foi a mesma de Lisboa: gravar as operetas de maior sucesso em
cena nos teatros da cidade. Assim, eram exibidas gravações de “O
Burro do Senhor Alcaide”, opereta em cena no Teatro do Príncipe
Real e a actriz Ângela Pinto em “O Solar das Barrigas”, também
n
do Teatro do Príncipe Real, entre outras”.
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estudo foi efectuado para caracterizar as propriedades anatómicas e físicas da madeira de Quercus suber L, e a sua
variação, tendo como objectivo contribuir para o melhoramento de técnicas de processamento industrial desta madeira.
Foram analisadas árvores jovens nunca descortiçadas e adultas já
sujeitas a descortiçamento, de diferentes locais. Por cada árvore
foram retirados discos a 3 alturas da árvore: base, altura do peito
(a 1,30 m) e bifurcação. Por cada disco foram analisadas amostras em 3 posições ao longo do raio: próximo da medula, meio e
periferia. Os parâmetros anatómicos estudados foram: comprimento, largura e espessura das fibras; altura e largura dos raios
multisseriados (observáveis a olho nu) e unisseriados; área e número dos vasos e área macroscópica dos raios multisseriados.
O comprimento das fibras variou entre
0,96 a 1,22 mm, a largura das fibras
entre 18,40 a 21,49 μm e a espessura das fibras de 6,66 a 8,07
m. A média da altura e largura
dos raios multisseriados foi de
5,16 mm e 0,48 mm, respectivamente. A média da altura dos
raios unisseriados foi de 227 μm
e o número médio de células foi
de 11 células por raio.
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Detecção Remota é um conjunto de áreas científicas e tecnológicas que intervêm na aquisição, processamento e exploração de imagens, atinentes a um melhor conhecimento
da superfície terrestre e suas constantes alterações. Destaco, a título de exemplo, o levantamento de áreas devastadas por grandes catástrofes – incêndios, cheias, furacões e tantas outras – cujas
dimensões exigem uma rápida intervenção, com a mais-valia de
a imagem de satélite abranger maior área de cobertura quando
comparada com a fotografia aérea. A Detecção Remota revela-se
ainda de enorme importância ao permitir obter informação sobre
objectos com os quais não há contacto físico, recolhendo a sua
informação radiométrica através de sensores ou permitindo a sua
medição através de técnicas de fotogrametria.

A

Figura 1
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ENG.ª FLORESTAL
MELHOR ESTÁGIO 2005
Avaliação de Propriedades da Madeira
de Sobreiro tendo em vista o seu potencial
impacto Tecnológico
Autor: Eng.ª Vicelina Milena P. Rebelo Barnabé de Sousa
Orientador: Eng.ª Helena Margarida Nunes Pereira

Nas propriedades físicas estudou-se a estabilidade dimensional, o teor de humidade de equilíbrio e a densidade das amostras para as temperaturas de 15ºC, 22ºC
e 27ºC com variações da humidade relativa do ar desde 80% a 10%. Verificou-se
uma variação da retracção volumétrica total
entre 14,3 – 15,2% e do coeficiente de retracção volumétrica entre 0,49 – 0,56%.
A retracção linear radial e tangencial variou, respectivamente, entre 3,5 – 3,7% e
9,1 – 9,8%. O teor de saturação das fibras

variou entre 26 – 29%. Para a anisotropia
obtiveram-se valores entre 2,4 – 2,7. Os
valores da densidade a 12% de humidade
variaram entre 0,63 – 0,64 g/cm3 enquanto
a higroscopicidade obtida foi de 0,003.
Os resultados obtidos permitiram descrever e caracterizar os elementos anatómicos
e analisar as propriedades físicas da madeira
de sobreiro. A sua estrutura anatómica evidenciou a importância e abundância dos
raios lenhosos macroscópicos, quer a nível
estrutural quer estético. A identificação dos

diversos elementos lenhosos revelou uma
descrição em concordância com a referenciada na literatura. A existência de um padrão de variabilidade radial foi mais notória para as fibras, raios multisseriados e
vasos. A retracção volumétrica e linear total,
assim como os coeficientes de retracção volumétrica e linear foram bastante satisfatórios tendo em conta as características desta
madeira, uma vez que apresentou valores
de retracção mais baixos em relação aos valores referenciados na literatura. A madeira
de sobreiro, tendo em conta os valores obtidos, pode ser considerada como medianamente nervosa, retráctil, com elevada
anisotropia, alto teor de saturação das fibras, moderadamente pesada e com higroscopicidade média.
A realização do estágio só foi possível devido à sua integração no projecto “SuberWood
- Strategy and technology development for
a sustainable wood + cork forestry chain”
n
(QLK5-CT-2000-00701).
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ENG.ª GEOGRÁFICA
MELHOR ESTÁGIO 2005
Detecção Remota
Autor: Eng.ª Ana Teresa Bastos Ferrer
Orientador: Eng.ª Ana Fonseca

A escolha da área da Detecção Remota para
a realização do meu estágio, numa engenharia tão multifacetada como é a Engenharia
Geográfica, deveu-se, em boa parte, ao interesse despertado pelo tema numa cadeira
do curso que o abordava ligeiramente, mas
suscitou a minha curiosidade e o desejo de
aprofundar o seu conhecimento.
Fez parte do meu plano de estágio a pesquisa
de elementos em revistas da especialidade
e a recolha de informações, quer através do
livro “Detecção Remota” de co-autoria da
Eng.ª Ana Fonseca, quer através das suas li-

ções. Com carácter mais prático, foi realizado, no decorrer do estágio, um trabalho
de classificação de “uso/coberto” do solo,
através de imagens de satélite. A experiência mais enriquecedora foi, sem dúvida, a
aprendizagem da classificação orientada por
objectos, a qual tem em linha de conta não
apenas os níveis de radiância dos elementos de imagem, mas também as relações
dos objectos com a sua forma e vizinhança.
Através de alguns destes critérios foi possível classificar rapidamente e com elevado
nível de confiança o coberto do solo numa

carta. Na Figura 1 – que representa uma
pequena área da cidade de Lisboa onde se
localiza o LNEC – é possível visualizar este
tipo de classificação.
Classificação orientada
por objectos do coberto do solo
É meu dever deixar aqui um agradecimento
muito especial à Eng.ª Ana Fonseca pelo
empenhado apoio que me dispensou ao
longo de todo o estágio; e, bem assim, ao
Eng.º João Casaca que me convidou para
estagiar no LNEC, entidade de mérito reconhecido. Estágio que acabou por ser premiado como o melhor do Colégio de Engenharia Geográfica do ano de 2005, o que
constitui um precioso complemento à
minha formação profissional e me possibilitou melhor inserção no mercado de trabalho. Por isso, é com grande honra e satisfação pessoal que recebo este prémio da
Ordem dos Engenheiros, à qual agradeço
também a valorização que o meu trabalho
n
lhe mereceu.
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o âmbito de diversos programas de
estágio de licenciatura têm sido desenvolvidos no Instituto Hidrográfico
vários sistemas de informação geográfica que
integram e permitem explorar informação
ambiental relacionada com as ciências do
mar. Um dos requisitos destes sistemas tem
sido a sua portabilidade e possibilidade de
distribuição em CD/DVD-ROM.
O mais recente desenvolvimento é o designado “Sistema de Informação de Climatologia Meteo-Oceanográfica”. Desenvol-

N

Sistemas de Informação Geográfica
para Climatologia Meteo-Oceanográfica

Fig. 1 – Detalhe do sistema com a divisão do espaço
geográfico para obtenção por hiper-ligação
do gráfico do perfil climatológico de hidrologia
referente ao mês de Dezembro

estão enquadrados por um mapa base que
contém a compilação dos limites políticos
dos países, cidades do mundo, principais
rios e batimetria.
A informação climatológica de hidrologia é
oriunda do trabalho realizado por Levitus
et al. em 2001. A base de dados correspondente foi processada de modo a que os utilizadores possam escolher o mês e área do

vido no âmbito do estágio de licenciatura
em Ciências do Mar da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, da
aluna Ana Sofia Nobre, este sistema, de cobertura mundial, integra informação climatológica mensal da temperatura do mar à
superfície, climatologia sazonal meteoroló- Fig. 3 - Climatologia meteorológica (sistemas de pressão, frequência de ventos fortes, áreas de
gica (meses de Janeiro e Julho referentes a
precipitação) – mês Janeiro
sistemas de pressão, zona de convergência
inter-tropical, limites das zonas de ocorrên- seu interesse para aceder à informação clicia de icebergs, correntes oceânicas super- matológica dos parâmetros: temperatura in
ficiais, ventos predominantes, áreas de pre- situ, salinidade, nutrientes inorgânicos discipitação, frequência de ventos fortes e solvidos, oxigénio dissolvido, percentagem
de saturação de oxigénio, utizonas de nevoeiro), climatologia da frequência sazonal de
lização aparente de oxigénio,
ondulação de grande amplidensidade da água, pressão e
tude (meses de Janeiro, Abril,
velocidade de propagação do
Julho e Outubro), densidade
som na água; na coluna de
de ocorrência de baixas preságua, em patamares pré-desões e climatologia hidrolófinidos até à profundidade
gica mensal por áreas quamáxima de 1500 metros. O
drangulares (quando planifiacesso a estes dados é feito
através da hiperligação de cada
cadas e não considerando a
área a uma aplicação que reinevitável deformação espacial) numa grade com um grau
presenta graficamente cada
Fig. 2 - Perfil Climatológico
espaçamento. Estes temas
um dos referidos parâmetros,
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Fig. 4 - Climatologia meteorológica e oceanográfica
(circulação geral dos oceanos, ventos e áreas
de precipitação) – mês Janeiro

disponibilizando ainda a funcionalidade do
utilizador aceder ao ficheiro de dados em
formato ASCII para análise detalhada dos
valores aí incluídos. O sistema conta ainda
com as normais funcionalidades dos sistemas de informação geográfica para exploração de dados espaciais (ampliação da área
de interesse, movimentação panorâmica,
pesquisa, selecção, visibilidade dos temas,
entre outros).

Fig. 5 - Frequência de Ondulação

Atendendo à cobertura mundial, tipo e detalhe dos dados incluídos, este sistema tem
especial aplicação no ensino da climatologia dos oceanos. A sua portabilidade e facilidade de distribuição serão factores determinantes na sua divulgação e utilização
n
genérica após publicação oficial.
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ENG.ª GEOLÓGICA E DE MINAS
MELHOR ESTÁGIO 2005
3.º Turno - Metodologia de Optimização
na Traçagem e Desenvolvimento do Piso 3
nas Minas da Panasqueira
Autor: Eng.º Nuno Santos Martins
Orientador: Eng.º Alexandre Júlio Machado Leite

ive a felicidade de estagiar na Panasqueira assim que terminei a Licenciatura em Minas na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Cumpri
os seis meses do estágio na Mina, junto do
“3.º Turno”, equipa de treze mineiros dedicada a trabalhos de “preparações” e de
“desenvolvimento”, orientados para favorecerem a exploração de reservas identificadas na componente Sul-Nascente do jazigo,
no Piso 3. O trabalho de estágio assentou
em dois objectivos principais: atingir as metas
propostas ao “3.º Turno” quanto aos avanços a realizar, em quantidade (número de
pegas-de-fogo) e qualidade (avanço médio

T

por pega-de-fogo) sem prejuízo do cumprimento integral das normas de segurança estabelecidas na Mina; calcular, ensaiar e optimizar diagramas-de-fogo do tipo “Burn Cut”
para as frentes de “desenvolvimento”, e verificar se os resultados obtidos pelos mesmos justificariam a sua prática continuada,
em substituição dos diagramas do tipo ‘V-Cut’ então aplicados nessas frentes.
Como tal, o relatório “3.º Turno” representa o essencial do trabalho que desempenhei na Panasqueira enquanto Eng.º de Minas Estagiário. Explica as Minas da Panasqueira nas suas expressões mais relevantes
– História, Situação Geográfica, Geologia

Seminário

Técnicas de Processamento
de Resíduos Sólidos

processamento de resíduos sólidos, sendo um tema de
grande actualidade, foi objecto de um seminário com o
mesmo título, realizado na Sede da Ordem dos Engenheiros no dia 30 de Novembro passado.
Este seminário, organizado conjuntamente pelos Colégios de Engenharia Geológica e de Minas e de Engenharia do Ambiente, foi
patrocinado pela Empresa Geral de Fomento e apoiado pela Caixa
Geral de Depósitos e pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Prova do interesse que este assunto desperta, foi a elevada participação que atingiu os 110 participantes.

O

Regional, Geologia do Jazigo, Metalogénese, Paragénese, Mineralogia, Trabalhos Subterrâneos e Tratamento do Minério.
Apresenta o “3.º Turno” da Mina. Revela
os objectivos que lhe foram propostos. Descreve as operações que executou e os constrangimentos que teve de enfrentar nos seis
meses observados. Justifica as reacções adoptadas em face dessas dificuldades. Avalia o
desempenho global da equipa de trabalho
e analisa os custos respectivos. Conclui que
o “3.º Turno” atingiu as metas que lhe haviam sido inicialmente traçadas, sem que,
salienta, se tenham registado quaisquer acidentes entre o seu pessoal.
Expõe o método seguido no cálculo dos
diagramas-de-fogo do tipo “Burn Cut” para
as frentes de “desenvolvimento” atacadas
pelo “3.º Turno”. Apresenta os resultados
obtidos em cada um dos onze ensaios efectuados “in situ” e a consequente evolução
dos diagramas. Conclui que os diagramas-de-fogo do tipo “Burn Cut” demonstraram
ser menos eficientes que os do tipo “V-Cut”
e, por conseguinte, não devem ser implen
mentados.

Após um enquadramento da gestão de resíduos sólidos, pela Engª
Lurdes Carreira, do Instituto dos Resíduos, as comunicações incidiram sobre alguns dos fluxos de resíduos sólidos. No que diz
respeito às pilhas, o Eng.º Adrien Antenen descreveu o processo
de reciclagem operado na CITRON, em França. O processamento
do vidro de embalagem que se realiza na Vidrociclo foi relatado
e discutido pelo Eng.º Paulo Roque. A Eng.ª Ingrid Falcão, da AFCAL, abordou as diferentes vias para o processamento de embalagens de cartão para alimentos líquidos, incluindo a tecnologia
plasma. O Prof. Jorge de Brito, do Instituto Superior Técnico, referiu as várias técnicas de separação de resíduos de construção e
de demolição para a produção de bases e sub-bases de estradas e
pavimentos, reposição paisagística em minas abandonadas, criação
de camadas de drenagem em aterros e produção de betões e argamassas. O Eng.º Ernie Beker fez uma apresentação de diferentes equipamentos de triagem óptica da RTT, referindo os seus
domínios de aplicação.
Transversal a todos os fluxos de resíduos sólidos está a amostragem. O Prof. Fernando Durão, do Instituto Superior Técnico,
apresentou uma comunicação em que discutiu a importância de
uma amostragem correctamente operada e teoricamente compreendida, com vista a um efectivo controlo de qualidade.
As duas sessões em que foi dividido o seminário, foram moderan
das pelas Eng.as Teresa Carvalho e Ana Penha.
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VII Congresso Nacional de Geologia
VII Congresso Nacional de Geologia, realizado sob a égide da Sociedade Geológica de Portugal, será organizado pelo Departamento de Geociências e pelo Laboratório de Investigação de
Rochas Industriais e Ornamentais da Universidade de Évora. Este evento decorrerá
de 29 de Junho a 13 de Julho de 2006, no
Pólo de Estremoz da Universidade de Évora.
O programa incluirá Conferências por convite, a cargo de especialistas nacionais e estrangeiros de reconhecido prestígio, bem
como diversos simpósios temáticos, alguns

O

ENGENHARIA

dos quais serão coordenados pelos grupos
de especialidade da Sociedade Geológica
de Portugal.

As sessões científicas estão abertas à apresentação de comunicações em todas as áreas
das Ciências da Terra e afins.
Prevê-se um amplo leque de excursões,
abrangendo os aspectos mais significativos
da evolução geodinâmica do território português. A primeira circular do congresso
foi distribuída em Outubro de 2005, prevendo-se a divulgação da 2.ª circular em
finais de Março de 2006.
Para se inscrever ou para ter acesso à informação completa sobre este evento, consulte a página na Internet
n
http://www.cge.uevora.pt/viicng
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ENG.ª MECÂNICA
MELHOR ESTÁGIO 2005
Selecção e Implementação
de um Sistema de Recolha de Dados Via GSM
e Caracterização do Regime de Ventos
na Área do Vale do Minho
Autor: Eng.º Pedro Oliveira Simões
Orientador: Eng.º Álvaro Henrique Rodrigues

tema proposto insere-se no âmbito
de um estudo de caracterização do
regime de ventos em 12 locais seleccionados na zona de influência da Associação de Municípios do Vale do Minho.

O

Nesse sentido, reputou-se de essencial a
concepção e planeamento de uma campanha de medições das características do
vento em cada um desses locais. Uma das
particularidades dessa campanha foi o re-

Fig.1 – Desenho esquemático de uma torre metálica de treliça; Imagem real de uma estação meteorológica
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curso à tecnologia GSM para recolha de
dados e tele-monitorização das respectivas
estações meteorológicas (Figura 1).
A campanha de medições foi idealizada no
sentido de obedecer a requisitos mínimos
que permitissem, por um lado, garantir a
qualidade e representatividade dos dados
recolhidos e, por outro, a comparação dos
diferentes locais em análise no que respeita
aos principais parâmetros usados na caracterização do potencial eólico.
Dada a similaridade das características do
relevo entre locais e a sua relativa complexidade orográfica optou-se por instalar, em
todos os locais, torres metálicas de treliça,
com 40 metros de altura, equipadas com
sensores a dois níveis, 40 e 20 metros acima
do nível do solo (a.n.s.). Os sensores de
velocidade, anemómetros, são de copos e
os sensores de direcção são do tipo potenciométrico. A existência de um segundo
sensor de direcção tem a finalidade de funcionar como backup do primeiro, isto é, se
um deles avariar existe sempre outro que
garante a medição da direcção do vento,
evitando, deste modo, qualquer falha na
representatividade das séries de dados. O
sistema de medida instalado compreende
ainda um datalogger para aquisição e registo de dados. Algumas estações encontram-se ainda equipadas com sonda de
temperatura de forma a quantificar a den-
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Fig. 2 – Configuração do parque eólico de S. Paio

sidade do ar no local. O acesso às estações para configuração e
recolha de dados é feito por telefone celular, pelo que também
foi necessário instalar painéis fotovoltaicos para alimentação do
modem.
A adopção da tecnologia GSM para vigilância e recolha de informação revelou-se num investimento bastante proveitoso, na medida em que se conseguiram bons índices de disponibilidade de
dados de vento para a generalidade das estações de medida. A recolha de dados feita de forma periódica, por exemplo semanalmente, via GSM, permite controlar mais eficientemente o funuma organização do Centro de Energia e Tecnologia (Cenertec), e com
Coordenação do seu Director Geral,
Prof. Albino Reis (Universidade Lusíada),
e dos Professores Wolfgang Leuckel (Universidade de Karlsruhe, Alemanha) e Prof.
John Ward (Universidade de Glamorgan,
Reino Unido), vai ter lugar no Hotel Tuela,
Porto, de 18 a 21 de Abril de 2006, a 7.ª
Conferência Europeia sobre Fornos e Caldeiras Industriais (7th European Conference on Industrial Furnaces and Boilers),
que contará com a presença de cerca de
200 Especialistas de mais de 30 países.
Uma Comissão Cientifica Internacional,
composta por 70 Especialistas de renome

N

cionamento da estação meteorológica - detectar avarias com maior
rapidez e proceder à sua reparação no mais curto espaço de tempo.
Deste modo, evitam-se também deslocações desnecessárias ao
local da estação e, portanto, custos acrescidos de operação.
As medições iniciaram-se em Outubro de 2001, sendo a estação
PORT142 – Espiga a primeira do conjunto a entrar em operação.
As restantes foram entrando em serviço à medida que as condições eram criadas. O estudo desenvolvido reporta-se ao período
compreendido entre Dezembro de 2001 até ao fim de Novembro
de 2002.
Genericamente, as velocidades registadas nas estações do Vale
do Minho assumiram valores muito interessantes. A ordem de
grandeza das velocidades médias globais variou entre os 6,2 e os
8,2 m/s. O valor de velocidade média mais baixo não inviabilizará
um projecto de construção de um parque eólico se atendermos
à entrada em vigor de nova legislação1 e à existência actual de
tecnologia que apresenta bons índices de produtividade a baixas
velocidades.
Nenhum dos locais pôde ser posto de parte por evidente falta de
recurso ou pela detecção de condições adversas ao funcionamento
de um parque eólico.
Por último, optou-se por apresentar um case study que permitisse,
de alguma forma, ilustrar o processo de avaliação do potencial eólico uma vez conhecido o regime de ventos de uma região. Como
tal, foi escolhido o estudo preliminar de S. Paio, que visa a construção de um parque de aerogeradores que perfazem uma capacidade instalada de 6 MW.
A Figura 2 ilustra a configuração sugerida para este parque eólico,
sobreposta às manchas de isovelocidade, a 67 metros do solo, calculadas com base no atlas de vento construído a partir dos dados
n
da estação de medida PORT139 - Bouça do Vinagre.

1

A remuneração da energia produzida, sobretudo nos escalões inferiores, abaixo das 2200 horas
equivalentes teve um aumento significativo, viabilizando assim a concretização de parques eólicos em locais até então postos de parte.

7.ª Conferência Europeia
sobre Fornos e Caldeiras Industriais
Porto, 18 a 21 de Abril de 2006
mundial, seleccionará
as usuais 130-150
comunicações a apresentar em Sessões Orais e de Posters, sendo
estas divididas em cinco grandes Áreas, nomeadamente:
Queimadores, Combustão e Transmissão de Calor;
Projecto e Funcionamento de Fornos e
Caldeiras;

Combustíveis Alternativos;
Modelização de Fornos e Sistemas de
Combustão;
Poluição Gerada por Combustão.
Cada Sessão incluirá a intervenção de um
conferencista convidado líder na matéria.
Para mais informações, contactar Prof. Albino Reis para albino.reis@cenertec.pt e/
ou visitar o sítio na Internet http://www.
n
cenertec.pt/infub.
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Congresso do IDDRG no Porto
Projectando os Componentes do Futuro:

Tendências e Avanços das Tecnologias de Conformação de Chapas Metálicas
ela segunda vez em 11 anos, e tendo
passado já pelos vários continentes, vai
realizar-se de novo em Portugal, na Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (FEUP), de 19 a 21 de Junho, o Congresso Internacional do International Deep
Drawing Research Group (IDDRG).
O Congresso, organizado pela FEUP e pelo
Instituto de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (INEGI), conta ainda com
a colaboração de professores das Universidades Técnica de Lisboa, Coimbra, Aveiro
e Minho no seu comité organizador.
O primeiro congresso do IDDRG data de
1960, sendo esta a sua vigésima sexta edição com o slogan “Drawing the Things to
Come – Trends and Advances in Sheet
Metal Forming”. Neste congresso, mais de
uma centena de investigadores e especialistas dos cinco continentes abordarão o
estado da arte e os desenvolvimentos realizados em embutidura e conformação plástica de chapas, assim como os aspectos tecnológicos e científicos afins.
O IDDRG foi criado no final da década de
50 como uma organização de grupos de diversos países dedicados ao estudo da formabilidade de chapas metálicas. O objectivo inicial do IDDRG foi juntar os diversos grupos internacionais para a realização
de investigação conjunta em ensaios, materiais e processos, tendo desse trabalho resultado a produção de normas e a definição
de métodos de ensaio para diversos proces-

P

Componentes automóveis obtidos pela
tecnologia de conformação plástica de chapas

Benchmarking para
ensaios de peças em
chapa metálica

sos de conformação de chapa metálica.
Este congresso tem a especificidade da forte
presença dos industriais. A maioria dos projectos apresentados diz respeito a trabalhos
de colaboração universidade/indústria. Em
paralelo com as sessões do congresso, contar-se-á com a presença de representantes
de empresas de software de simulação numérica de processos, de fornecedores de
meios de controlo e medição, assim como
de outras empresas ligadas à conformação
plástica. Terão forte relevância as aplicações à indústria automóvel e a outras com
forte tradição em Portugal, como é o caso
dos utensílios alimentares (panelas, caçaro-

M2D’2006

5.ª Conferência Internacional
sobre Projecto Mecânico e Materiais
Porto, 24 a 26 de Junho de 2006
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e o Instituto
de Engenharia Mecânica e gestão Industrial (INEGI) vão organizar a 5th International Conference on Mechanics & Ma-

A
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terials in Design (M2D), que decorrerá
no Porto, nas instalações da FEUP, de 24
a 26 de Julho de 2006.
A 1.ª conferência desta série teve lugar em
Toronto, Canadá, em 1996, e as edições sub-

las, tabuleiros, etc.), de elementos domésticos e decorativos (banheiras, lava-louças,
recipientes, etc.) e fabrico de ferramentas
e equipamentos (prensas, quinadoras, guilhotinas, linhas dedicadas de corte e perfilagem, etc.).
Os temas da conferência incluem os processos de embutidura, corte, quinagem, dobragem de tubos, ou variantes como o hydroforming, embutidura incremental e embutidura com estiramento, e abrangem também os relacionados com os materiais (a
sua formabilidade, comportamento e ensaios), ferramentas (materiais alternativos
e realização rápida de ferramentas), máquinas (projecto integrado e equipamentos),
problemas de atrito e de contacto, entre
outros. A simulação numérica, pela sua importância como ferramenta de previsão e
de obtenção de resultados virtuais está necessariamente incluída em qualquer dos tópicos anteriores.
A realização deste congresso em Portugal
pode representar, para os industriais nacionais, uma oportunidade para conhecer
os últimos avanços e as tendências actuais
na área da conformação plástica de chapas,
assim como ter à disposição a possibilidade
de eventuais contactos com especialistas e
industriais de todo o mundo. Informações
adicionais e actualizadas, bem como as modalidades de participação, podem ser encontradas em: http://www.inegi.up.pt/id
n
drg2006.
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sequentes foram realizadas em Nottingham,
Reino Unido, em 1998; Orlando, USA, em
2000; e Nagoya, Japão, em 2002.
A exemplo das edições anteriores, o âmbito desta Conferência é relativamente
alargado, cobrindo diversos temas nas áreas
de Engenharia Mecânica, Desenvolvimento
de Produto e Engenharia dos Materiais (Intelligent Design, Computational Mechanics,
New Techniques in Sensory and Instrumentation, Materials Processing & Surface Engineering, Engineered Materials, Novel Techniques in Manufacturing, E-Teaching
Mechanics & Materials and Case Studies).
A organização da M2D’2006 é da responsabilidade conjunta dos Professores Joaquim Silva Gomes (Catedrático da FEUP
e Colaborador do INEGI) e Shaker A. Meguid (Catedrático das Universidades de
Toronto/Canadá e Nanyang/Singapura).
Informações detalhadas sobre a Conferência podem ser consultadas no seguinte endereço da Internet:
http://paginas.fe.up.pt/~m2d/
O período para a recepção dos resumos
das comunicações está aberto até 24 de
Fevereiro de 2006, devendo os respectivos
textos ser enviados directamente para:
Comissão Organizadora
5th International Conference on Mechanics & Materials in Design (M2D)
A/C Prof. Joaquim Silva Gomes
Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP)
Rua Dr. Roberto Frias, s/n
4200-465 Porto
Fax: 22 508 15 84 - E-mail: sg@fe.up.pt

ENG.ª METALÚRGICA E DE MATERIAIS
MELHOR ESTÁGIO 2005
Desenvolvimento e Implementação do
Sistema de Gestão da Qualidade ns Traterme,
de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2000
Autor: Eng.º Jorge Alexandre Santos Pinheiro Silva
Orientador: Eng.º Carlos Silva Ribeiro

desenvolvimento das nossas empresas está intimamente ligado às exigências dos consumidores, finais ou
não. Numa fase emergente, onde o mercado abriu fronteiras e o espaço europeu
deixou de ser o limite, é necessário reunir
esforços de forma a dinamizar e cativar os
nossos recursos humanos e optimizar o consumo de matérias para se conseguir obter
um crescimento sustentado e baseado nas
necessidades reais dos clientes. Neste âmbito, e com base nessas necessidades, a Traterme resolveu entrar na corrida da competitividade e lançou-se no desafio da certificação, segundo a Norma NP EN ISO
9001:2000. Digo desafio pelo facto de se
tratar de um processo irreversível, mas cujos
objectivos podem ser vários: melhoria da
organização interna da empresa; melhoria
da imagem externa; aumento da satisfação
e confiança dos clientes; aumento da motivação por parte dos colaboradores; fomento da competitividade face a possíveis
concorrentes não certificados; incremento
da produtividade; redução de custos de não
qualidade, entre outros.
O estágio foi realizado com o sentido de
contribuir para esse objectivo. A Traterme
é uma PME que iniciou a sua actividade
em 1991 com a finalidade de satisfazer uma
lacuna de mercado, na área de tratamentos
térmicos e termoquímicos. Não é pelo facto
de se tratar de uma PME que a Traterme
descurou o seu desenvolvimento e mantém
bem presente a noção de que a certificação, embora aumente a probabilidade de
melhoria nos seus resultados comerciais,
necessita de, aliado a este conceito, adicionar capacidade de organização, de gestão,
formação, inovação tecnológica e desenvol-

O

vimento de estratégias de marketing. Daqui
surge o conceito de excelência industrial
onde o desenvolvimento da qualidade da
gestão e, consequentemente, dos produtos
e serviços é fulcral para o alcance da liderança e sedimentação da competitividade
num novo mercado global.
Os princípios da Gestão da Qualidade
podem ser enumerados da seguinte forma:
Focalização no cliente; Liderança; Envolvimento das pessoas; Abordagem por processos; Abordagem da gestão como sistema;
Melhoria contínua; Abordagem à tomada
de decisões baseada em factos e Relação
de benefício mútuo com fornecedores. Com
base nestes factores, iniciou-se o desenvolvimento e implementação de um Sistema
de Gestão da Qualidade (SGQ) adaptado
à Traterme. A sua formalização recorreu a
3 instrumentos: Manual da Qualidade (MQ);
Manual de Procedimentos e Planos da Qualidade. Após elaboração da primeira versão
do MQ, da criação do departamento da
qualidade e da definição da política da Qualidade, promoveu-se uma formação para
alargar os conceitos a todos os intervenientes da empresa.
Como é sobejamente conhecido, um resultado ambicionado é atingido de forma mais
eficaz quando as actividades e recursos que
lhe estão associados são geridos como um
processo.
Assim, procedeu-se à elaboração do Manual de Procedimentos onde se descrevem
as metodologias adoptadas em todas as actividades, as responsabilidade e inter-relações entre o pessoal afecto, bem como a
documentação utilizada. Após a sua realização, estabeleceu-se a ligação às cláusulas/
requisitos da norma.
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O SGQ deve assumir um papel importante a todos os níveis da organização e em
todas as actividades com relevância para a
qualidade dos produtos. Por conseguinte,
como forma de assegurar a satisfação das
exigências dos clientes, desenvolveu-se uma
estrutura documental dividida em 4 níveis:
MQ; Descrição dos processos; Instruções
de trabalho e Registos.
No que concerne aos planos da qualidade,
comemoração do Dia Mundial dos
Materiais 2005 decorreu no Instituto
Pedro Nunes, em Coimbra, no dia 2
de Novembro de 2005.

A

A Conferência convidada, proferida pelo
Prof. David Shiffrin, da Universidade de
Liverpool, teve como título “Nanoparticles
and molecular wires for the synthesis of
nanostructures”. A conferência versou sobre

A mesa que presidiu aos trabalhos, constituída por:
Prof. M. Teresa Vieira (Presidente da Comissão Organizadora),
Prof. José Marat Mendes (Presidente da SPM) e Engº Pedro
Vieira de Castro (Presidente do Colégio de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais da Ordem dos Engenheiros)

nanopartículas, nanoestruturas, propriedades eléctricas de moléculas, propriedades
ópticas de nanopartículas de núcleo metálico e ligação de nanopartículas a materiais
biológicos tais como enzimas.
Foram apresentados os seguintes dez trabalhos candidatos ao Prémio SPM e ao
Prémio Ordem dos Engenheiros:
1. Garrafas compósitas para armazenamento de gás propano/butano (IST);
2. “Mixed Materials in Body-in-white:
feasibility study of joining high strength
stainless and carbon steels” (IST);
3. Estudo do desempenho de termolacados com efeito madeira, expostos a
envelhecimento artificial acelerado
(FCT/UNL);
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estes incidiram em diversas áreas, de forma
a garantir o controlo e vivificação do SGQ:
Clientes, no âmbito da avaliação do seu
grau de satisfação; Formação, optimização
dos recursos humanos; Gestão, no sentido
de eliminar ou reduzir custos, mantendo
a qualidade; Área comercial, desenvolvendo
campanhas de marketing com o objectivo
de alargar as relações comercias.
No final deste processo realizou-se uma

revisão do sistema pela gestão, da qual foi
elaborado o relatório de actividades do decorrer da implementação do SGQ.
Um organismo acreditado pelo Instituto
Português da Qualidade (IPQ) avaliou a implementação do SGQ e procedeu à respectiva certificação de conformidade.
Desta forma, a Traterme juntou-se à lista
das empresas certificadas, mantendo o seu
SGQ. em constante actualização.
n

Dia Mundial dos Materiais 2005
V Encontro Nacional do Colégio de Engenharia
Metalúrgica e de Materiais
4. Repassivation Studies of Ti-grade2 in
different artificial saliva solutions (Universidade do Minho);
5. Tribocorrosion behaviour of Titanium
Grade 2 in Alternative Linear Regime
of Sliding in artificial saliva solutions
(Universidade do Minho);
6. Melhoria Contínua (FEUP);
7. Caracterização microestrutural de alguns componentes das baterias de arranque (FEUP);
8. Caracterização superficial de ligas de
NiTi submetidas a um novo tratamento
de oxidação para aplicações biomédicas (FEUP);
9. “Study and characterization of the duplex stainless steel 1.4517” (FEUP);
10. Novos materiais para a produção por pulverotecnologia de elevada precisão de
componentes mecânicos (FCTUC).

Maria Teresa Vieira (Presidente da Comissão Organizadora); Prof. José Marat Mendes (Presidente da SPM); e Eng.º Pedro
Vieira de Castro (Presidente do Colégio de
Engenharia Metalúrgica e de Materiais da
OE). O júri foi ainda composto pelos vogais: Prof. Rui Almeida (IST); Prof. Rodrigo
Martins (FCT/UNL); Prof. Jorge Frade
(Universidade de Aveiro); Prof. Manuel
Vieira (FEUP); Prof. António Pouzada (Universidade do Minho); Prof. Albano Cavaleiro (FCTUC); Eng.º Jorge Casaes (FERESPE); e Eng.º Sousa Correia (CTCV).
O júri decidiu atribuir os prémios e menções honrosas aos seguintes trabalhos:

O júri que apreciou os trabalhos e respectivas apresentações foi presidido pela Prof.

Menções Honrosas Ordem dos Engenheiros

Prémio Ordem dos Engenheiros (1000 euros)

“Caracterização microestrutural de alguns
componentes das baterias de arranque”,
por José Henrique Silva Pereira (FEUP)

“Garrafas compósitas para armazenamento

Os alunos premiados

Colégios

de gás propano/butano”, por Alexandra
Silva (IST)
“Mixed Materials in Body-in-white: feasibility study of joining high strength stainless and carbon steels”, por Ana Luísa Alves
Gomes (IST)
Prémio SPM (1000 euros)

“Novos materiais para a produção por pulverotecnologia de elevada precisão de componentes mecânicos”, da autoria de Mariana Rita Mota Simões de Matos (FCTUC)
1.ª Menção Honrosa SPM

“Repassivation Studies of Ti-grade2 in different artificial saliva solutions”, por Ana
Catarina Sá Vieira (Universidade do Minho)
2.ª Menção Honrosa SPM

“Tribocorrosion behaviour of Titanium
Grade 2 in Alternative Linear Regime of
Sliding in artificial saliva solutions”, por
Ana Rosa Lopes Pereira Ribeiro (Universidade do Minho)
Antes do encerramento da sessão, foram
anunciados os nomes dos melhores alunos
do 1.º ano das Licenciaturas em Engenharia de Materiais das diferentes Universidades, aos quais foram atribuídas Bolsas de
Mérito no âmbito do Contrato Programa
“Rede de Formação em Engenharia de Materiais”:
Bruno André de Albuquerque Brás
FCT/UNL - 16,3 valores

Ruben Filipe da Silva Santos
FEUP - 14,9 valores

Orlando Jorge Teixeira Santos
FEUP - 14,5 valores

Eduardo Luis Trindade da Silva
Universidade de Aveiro - 13,3 valores

Eva Oliveira

Encontro sobre a Madeira e suas aplicações nobres

Bem utilizar a Madeira
Encontro sobre a Madeira e suas
aplicações nobres teve uma edição
na Universidade do Minho, em Guimarães, no dia 8 de Novembro, e outra no
INETI, em Lisboa, no dia 22 de Novembro.
A iniciativa teve como objectivo a divulgação e o debate sobre os principais aspectos
técnicos relacionados com a melhor utilização e valorização da madeira, nomeadamente
a relação da madeira com a humidade, os
novos produtos derivados, as regras de boas
práticas de utilização dos produtos de madeira, a contribuição da arquitectura nas
aplicações em construção e a recuperação
de obras em madeira.
Durante os trabalhos, que decorreram das
9h00 às 18h00, com uma forte participação dos cerca de 70 presentes em cada um
dos encontros, foram apresentadas as seguintes comunicações:

O

“A secagem e as relações da água com a
madeira”, J. A. Santos (INETI);
“Produtos derivados da madeira – potencialidades e principais aplicações”, Pedro
Figueira (SONAE);
“Madeira em estruturas. Programas de
cálculo e normalização”, Marques Pinho
(Universidade do Minho);
“Eurocódigo 5. Marcação CE de produtos
de madeira”, Pontífice Sousa (LNEC);
“Protecção da madeira contra o fogo”,
Lourenço Ferreira (Consulfogo);
“A madeira e a arquitectura”, Carlos Fonseca;
“Recuperação de edifícios em madeira”,
João Appleton (A2P);
“Possibilidades e aplicações de ensaios
não destrutivos”, Paulo Lourenço (Universidade do Minho).

Universidade do Minho - 13,1 valores

Paulo Salvador Pereira
FEUP - 12,5 valores

Paulina Capela
Universidade do Minho - 12,5 valores

João Luis Guimarães
IST - 12,5 valores

n

As comunicações apresentadas e os debates que se seguiram permitem tirar algumas conclusões, como sejam o novo despertar da madeira como material nobre para
a construção, nomeadamente em obras de
elevada qualidade estética e inovação arqui-

tectónica, além da consolidação do seu uso
em obras de reabilitação e reconstrução em
edifícios históricos e/ou com elevado valor
cultural. Foram identificadas as soluções
para os problemas do uso da madeira quando
não são tomados os melhores procedimentos técnicos e científicos para garantir o seu
eficaz desempenho.
Os participantes tiveram direito a um CD
com os textos e cópias das apresentações.
Esteve sempre presente no espírito dos
apresentadores a valorização dos recursos
nacionais, tanto das matérias de origem
florestal, como os conhecimentos ligados
ao nosso património e domínios dentro das
competências da indústria portuguesa do
sector das madeiras.
Houve da parte dos assistentes manifestações de interesse na continuação de acções
deste tipo, com novos temas de actualização dos conhecimentos.
O Encontro foi organizado pela Universidade do Minho, Sociedade Portuguesa de Materiais e INETI, tendo como patrocinadores
as empresas do Grupo Madeicávado: Damadeira, Techniwood e Timbermade. n
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SECMAD

José António Santos 1
Maria João Martins 2

Secador de madeiras energeticamente eficiente

Arnaldo Cruz Costa 3

Introdução
A secagem de madeiras é um processo de
transformação absolutamente essencial na
indústria da madeira, sendo crítico nos aspectos referentes à qualidade e desempenho dos produtos finais e à rentabilidade
dos próprios processos de transformação.
A madeira no seu estado de matéria-prima
natural tem mais de metade do seu peso
inicial na forma de água, que tem de ser
retirada por processos regulados de forma
equilibrada entre a evaporação superficial
e migração do interior até às superfícies,
que são normalmente lentos.
Para abreviar o processo de transformação
e atingir valores de teor em água convenientes para utilização final, aplicam-se sistemas de secagem artificial, sendo o mais
tradicional o que recorre a aquecimento e
ventilação forçada. Devido à considerável
massa de água que é necessário eliminar
por evaporação, o processo é acelerado por
meio da elevação da temperatura e ventilação forçada, tornando-se na fase de transformação da madeira onde o consumo de
energia é mais elevado.

intermitentemente de acordo com as necessidades, por decisão automatizada.
Parceiros
Promotor: INETI – Instituto Nacional de
Engenharia Tecnologia e Inovação, DMTP/
GTM – Departamento de Materiais e Tecnologias de Produção; DER – Departamento de Energias Renováveis; DEL – Departamento de Electrónica.
Empresas demonstradoras: Bernardino &
Mendes, Lda., (Leiria); PREMAD, S.A.,
(Alcácer do Sal).

Fig. 2 – Protótipo instalado pelo INETI numa empresa
industrial

Na Figura 3 é mostrado um exemplo de
um ciclo diário de evolução da temperatura
e humidade de equilíbrio da madeira no
interior e no exterior do secador, para permitir uma comparação rigorosa perante as
Financiamento:
mesmas condições climáticas (variação aleValor total:
atória da temperatura, da humidade e do
310.266,64 .
vento). Num ciclo diário, embora com fortes variações entre a noite e o dia, destacaComparticipação:
75% para as despesas elegíveis.
-se a constante condição mais favorável para
a secagem, registada no interior do secador
Entidade Financiadora:
PRIME, Adi, POE.
(cor rosa).
Chama-se a atenção para o curto período
Descrição do secador
de funcionamento dos ventiladores, pere seu funcionamento
mitindo uma poupança do consumo de
A Figura 1 apresenta, de forma resumida, energia eléctrica.
o modelo de ventilação e distribuição de Uma mais-valia fundamental do projecto é
o sistema de controlo automatizado
de aquisição de dados (e controlo)
desenvolvidos pelo INETI, assim
como a definição do algoritmo e
construção do software. Foram instalados sistemas de monitorização
sem fios para aquisição de dados
sobre o teor em água da madeira, a
temperatura e humidade relativa do
ar em diferentes locais, quer no inFig. 1 – Modelo de circulação do ar e gradiente de temperaturas
terior quer no exterior do secador.

Objectivos do projecto
e estratégia de abordagem
Foram objectivos e condicionantes
do projecto os seguintes pontos: desenvolver uma câmara de secagem
de baixo custo; reduzir os consumos
energéticos durante a operação;
manter a qualidade final da madeira
seca; e conseguir o cumprimento
dos pontos anteriores apenas à custa
de um ligeiro aumento de tempo de secagem relativamente à secagem convencional.
O baixo custo do investimento é conseguido
com a construção de uma câmara com uma
estrutura aligeirada em tubos e perfis de aço
galvanizado e cobertura semitransparente
com plástico térmico, recurso a colectores
solares de conversão directa para obtenção
da energia térmica, circulação forçada do ar
por ventiladores eléctricos que trabalham
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temperaturas. A optimização do baixo valor
da humidade relativa do ar interior é conseguida, não só por elevação da temperatura, como pela permuta do ar interior com
o exterior, quando tal se revele vantajoso.
A Figura 2 mostra uma fotografia do protótipo instalado numa das empresas demonstradoras com dimensões que permitem um
volume útil de madeira de 65 m3.

Vantagens
ambientais e energéticas
Este processo de secagem apresenta diversas vantagens relativamente aos impactes
ambientais, quer a nível de materiais para
construção da caixa (estrutura ligeira com
tubos galvanizados e cobertura a plástico,
em vez de painéis de alumínio e inox com
espumas isolantes), quer, mais significativamente ainda, quanto ao baixo consumo

Colégios

energético e recurso a fonte renovável para
a fornecimento de calor, dado que:
Recorre a energia solar ou à simples troca
de ar saturado ou húmido do secador com
o ar exterior;
Não emite gases com efeito de estufa, resultantes da queima de combustíveis fósseis;
Utiliza energia eléctrica nos ventiladores
apenas durante cerca de 20% do seu tempo
total de funcionamento;
Apresenta baixo consumo energético pelo
controlo inteligente (quando as condições
são desfavoráveis, o secador entra em espera sem nada consumir nos sistema de
ventilação forçada);

ENGENHARIA

Fig. 3 – Exemplo do ciclo diário
de teor em água de equilíbrio da
madeira no interior do secador e
no exterior (para comparação)

- Secador convencional => 12 / m3 de
madeira seca.

Permite ajudar as empresas e o país a cumprir os limites de emissões de gases
com efeito de estufa estabelecidos em acordos internacionais (protocolo de
Quioto).

Potencialidades Industriais
Como se referiu, este sistema simples possui um baixo custo de investimento e de
manutenção, grande versatilidade por ser
facilmente regulável e oferece uma qualidade elevada da madeira seca, apresentando, consequentemente, um elevado potencial de implementação em pequenas e
médias empresas
Dada a sua versatilidade, e embora o objectivo inicial do projecto e todos os desenvolvimentos tenham sido associados à
secagem de madeiras, há já manifestações
de interesses por parte de outros sectores,
para os quais a operação de secagem também é essencial para a qualidade dos produtos finais (realizada de forma mais económica), como por exemplo, secagem de
frutos, pinhas ou algas e, ainda, para materiais de construção como cerâmicos.

Vantagens técnicas e económicas
Como já referido anteriormente, os custos
de investimento e de exploração são diminutos em comparação com os processos
convencionais, o que permite às empresas
um aumento de competitividade devido
aos seguintes factores:
Preço de instalação secador de 65 m3 útil
(preço da caixa e ventiladores):
- Protótipo do projecto 10 000 vs
- Secador convencional 35 000 + caldeira + combustível
Menor consumo energético do que um
secador industrial:
- Protótipo solar => 4,5 / m3 de madeira seca vs

1
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Comissão Europeia prepara uma nova política
marítima para a Europa dos 25
m 17 de Novembro de 2005 teve
lugar em Bruxelas, com o apoio da
Comissão Europeia, uma conferência
sob o título “The New European Maritime
Policy – Challenges and Opportunities”.
Tratou-se de uma oportunidade para a realização de um debate alargado a todos os
agrupamentos interessados no desenvolvimento das actividades marítimas e integrou
a iniciativa da União Europeia de elaborar
e fazer aprovar, em meados de 2006, um
“Livro Verde” sobre a Política Marítima da
União Europeia.
O Presidente da Comissão, Dr. Durão Barroso, está pessoalmente empenhado na
preparação deste Livro Verde, cujos trabalhos serão formalmente conduzidos pelo

E

Comissário Europeu dos Assuntos Marítimos e Pescas, Sr. Joe Borg.
Na conferência, além de apresentações por
especialistas das políticas marítimas da Noruega, Grécia e Reino Unido, foram feitas
declarações e realizados debates com representantes de diversos parceiros europeus com interesse na actividade marítima,
nomeadamente as confederações de armadores, estaleiros construtores e construtores de equipamentos marítimos; associações de operadores de navios de diversos
tipos; associações de sociedades classificadoras; associações de organismos de investigação, de operadores portuários, de afretadores e agências, organizações laborais,
entre outros.

Esteve igualmente presente a Confederação de Sociedades Europeias de Tecnologia Naval (CEMT), da qual a Ordem dos
Engenheiros faz parte, através do Colégio
de Engenharia Naval.
A CEMT, na qualidade de representante
de associações profissionais no domínio da
Engenharia e Arquitectura Naval tomou posição em dois grupos de tópicos: um que
se refere ao respectivo âmbito de actividade, no domínio profissional, e o outro envolvendo considerações económicas, políticas
e de natureza regulamentar.
As considerações profissionais envolveram
os seguintes tópicos:
Incentivo para trabalhar nas indústrias
marítimas;
Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 69
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Competências profissionais para satisfazer as necessidades das indústrias marítimas;
Conhecimentos científicos ao serviço da
tecnologia.
As considerações gerais de natureza económica, política e regulamentar incluíram
os seguintes tópicos:
O âmbito dos temas a tratar no Livro
Verde;

Investigação e desenvolvimento;
Condicionamento da política internacional nas actividades marítimas;
Importância do projecto de engenharia no
sucesso da indústria de construção naval;
Regulação e cumprimento dos parâmetros de sã competitividade.
Na próxima edição da “Ingenium” serão desenvolvidos os detalhes e conclusões desta
n
iniciativa europeia.

A Europa dos 25 - Factos e números
da actividade marítimo-portuária
20 países têm costa marítima, dos quais 7 têm a capital
localizada na costa;
A linha da costa dos países da UE é de 68.000 Km;
70 milhões de pessoas (16% da população) vivem junto
à costa e mais de 50% vive a menos de 50 Km da
costa;
90% do comércio externo e 43% do comércio intra-comunitário é transportado por mar e outras vias navegáveis;
Um terço da frota mercante mundial pertence a armadores
de países da UE e 40% do comércio da União é transportado
em navios controlados por interesses europeus;
Existem mais de 1.000 portos que manuseiam um total de carga superior a 1 bilião de toneladas por ano; 285 portos, dos quais 6 portugueses, manuseiam mais de 1 milhão
de toneladas de carga por ano;
Os portos com maior volume de carga manuseada são (por ordem decrescente): Roterdão, Antuérpia,
Hamburgo, Marselha, Le Havre, Amesterdão, Algeciras, Génova e Londres;
300 milhões de pessoas por ano transitam em portos marítimos europeus;
O sector marítimo da UE – estaleiros, portos, navios, pescas, e serviços – empregam cerca de 2 milhões
e meio de trabalhadores.
Informação coligida de documentos oficiais da UE – dados de 2002

A Europa dos 25 - Factos e números
da indústria de construção naval
A indústria de construção naval representa cerca
de 10% da produção mundial;
Existem mais de 150 estaleiros na UE onde cerca
de 40 têm um papel activo na construção de navios de grande porte e complexidade;
A indústria de construção naval emprega directamente 50.000 trabalhadores e cerca de outros
250.000 trabalham para 9.000 subcontratados;
As exportações do sector representam cerca de 50%
da facturação que é superior a 34 biliões de euros;
A indústria naval europeia é considerada estratégica na generalidade dos Estados Membros e tem capacidades tecnológicas relevantes que a tornam leader mundial no projecto e construção de navios complexos,
como navios de cruzeiros, ferries, navios de dragagem, iates de grandes dimensões e navios militares, incluindo submarinos.
Informação coligida de documentos oficiais da UE – dados de 2002
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A Europa dos 25
Factos e números na pesca
A produção anual de peixe é de 7.6 milhões de
toneladas, das quais 17% provêm de aquacultura; a União é o terceiro produtor mundial de
pescado;
A produção tem sido gradualmente reduzida,
sendo a quebra entre 1995 e 2002 de 17%;
A produção em aquacultura tem vindo a aumentar gradualmente;
A produção nas regiões da União é de cerca de
83%, com maior ênfase no Atlântico Nordeste;
O país com maior capacidade de produção é a
Dinamarca, seguida da Espanha, França e Reino
Unido; estes quatro países perfazem 60% da
produção da União dos 25 com 34% das embarcações registadas;
Portugal, com 11% do total de embarcações,
pescou um pouco mais de 3% da totalidade do
pescado;
A tonelagem média é de 22 toneladas por embarcação, sendo, no caso português, cerca de
metade; em Portugal existe um significativo número de embarcações de pequena dimensão;
Os países com maior produção em aquacultura
são, por ordem decrescente: Espanha, França,
Itália, Reino Unido Grécia e Irlanda.
Informação coligida de documentos oficiais
da UE – dados de 2002
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Estaleiros de Viana Constroem
Cinco Lanchas de Fiscalização Costeira
o dia 19 de Dezembro de 2005 realizou-se nas instalações dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A.
(ENVC) a cerimónia de assinatura do Contrato-Base de Aquisição de cinco Lanchas
de Fiscalização Costeira (LFC’s), celebrado
entre o Estado, representado pelo Ministro da Defesa Nacional, Dr. Luís Amado,
e os ENVC, representados pelo seu Presidente do Concelho de Administração, Dr.
Fernando Geraldes.
Estas lanchas foram especialmente concebidas para integrarem os conceitos mais recentes de polivalência e interoperabilidade
dos meios navais militares, privilegiando a
capacidade de operarem eficientemente
numa área correspondente à Zona Económica Exclusiva (ZEE) nacional.
Estes navios poderão vir a ser empenhados,
por ordem decrescente de frequência de
ocorrência estimada, em tarefas de patrulha e vigilância da área de jurisdição nacional, protecção e fiscalização da pesca e dos
seus recursos, transporte logístico insular
de material, presença naval e formação &

N

treino, operações de Busca e Salvamento
Marítimo (SAR), apoio à projecção de forças de operações especiais, com a capacidade de projectar uma Lancha de Assalto
Rápido (LAR), execução de operações de
apoio a Mergulhadores e à Guerra-de-minas
e, finalmente, a execução de acções de socorro e assistência a populações nacionais
ou estrangeiras em situações de calamidade
ou acidente.
Estes navios destinam-se a substituir os patrulhas da classe “Cacine”, datados de 1970,
e integram-se num programa mais alargado
de reequipamento da Armada, que inclui
ainda a construção, nos mesmos estaleiros,
de 10 navios de patrulha oceânicos (NPO’s),
dois dos quais especificamente preparados
para o combate à poluição (vide pág. 48 Ingenium, edição Setembro/Outubro 2004).
Até à data, o ante-projecto destes navios
tem sido desenvolvido por uma equipa de
engenheiros e arquitectos navais nacionais,
auxiliados pelos serviços do tanque de ensaios experimentais alemão Schiffbau-Versuchsanstalt Potsdam GmbH (SVA).

Para desempenhar eficientemente as tarefas indicadas na costa portuguesa, as lanchas deverão possuir boas qualidades náuticas associadas a custos de operação reduzidos mas com padrões de segurança e de
habitabilidade adequados.
Tal como pode ser observado na tabela
abaixo, estas qualidades e conceitos de exploração foram materializados através da
instalação a bordo de um sistema propulsor diesel versátil capaz de optimizar os
consumos e os aspectos da manutibilidade
da instalação, um impulsor de proa para
melhorar a manobrabilidade do navio em
águas restritas, um sistema de estabilização activa em balanço para melhorar o comportamento dinâmico do navio no mar e
um Sistema Integrado de Informação que,
devido à sua sofisticação, ao nível de automação e da rastreabilidade, permite a operação dos meios existentes com guarnições
muito reduzidas.
O valor global do contrato celebrado é de
115 milhões de euros e o prazo de fornecimento dos cinco navios estende-se desde
o final do ano de 2008 até 2011. Estima-se que a incorporação nacional neste programa de construção seja cerca de 49% do
n
valor contratual.

Lanchas de Fiscalização Costeira — Tabela de Características Gerais

Características Principais:
Comprimento total 59.9 m
Comprimento entre perpendiculares 58.8 m
Boca máxima 9.9 m
Boca na imersão 9.3 m
Pontal ao convés 5.0 m
Pontal ao castelo 7.65 m
Imersão média (proj.) 2,7 m
Deslocamento (proj.) 660 t
Velocidade máxima mantida (proj.) 25 nós
Guarnição 20 pessoas
Capacidade de alojamento adicional 7 pessoas
Armamento 1 peça estabilizada de 20mm

Autonomia:
Água doce e mantimentos 10 dias p/27 pessoas
Combustível 3360 mi a 14 nós
Propulsão e Produção de Energia:
4 Motores diesel de 2465kW, cada
2 Grupos diesel-alternadores de 400kW, cada
1 Grupo diesel-alternador de emergência de 200kW

Sistemas de Comando, Controle e Comunicações:
Sistema integrado de informação
Sistema integrado de gestão da plataforma
Sistema integrado de navegação
Sistema integrado de comunicações

Equipamentos Auxiliares Relevantes:
Estabilizadores activos de balanço
Impulsor de proa
Sist. de trat. de efluentes, conforme Marpol 73/78
Colaboração dos Eng.os Sérgio Ribeiro e Silva e José Valente
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2 Semi-rígidas de 6.5 e 8m com meios de movimentação
1 Doca p/ transp. da LAR ou contentor TEU 20 pés

Sociedade Classificadora e Notações Adicionais:
Det Norske Veritas (DNV): 1A1 LC PATROL R (POR)
E0 NV HMON ICS
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A Lisnave lidera em 2005
Lisnave concentra praticamente toda a sua actividade de reparação naval na
Mitrena, no estuário do rio Sado.
Além dos efectivos próprios,
mantém um apreciável volume
de subcontratação a empresas
nacionais, tornando-se um empregador de grande significado,
designadamente do distrito de
Setúbal, e sendo uma das principais empresas nacionais exportadoras de serviços.
No ano de 2005 verificou-se um
impulso na actividade no mercado mundial de construção e

A

incremento na produtividade e
o aumento da facturação, permitiram manter a liderança europeia na actividade de reparação naval e permanecer nos primeiros lugares do ranking dos
estaleiros a nível mundial.
Foram reparados 123 navios
pertencentes a 72 diferentes
clientes, oriundos de 25 países
de todo o mundo. Grande parte
dos clientes são europeus mas
igualmente armadores de Singapura, Estados Unidos e Irão
fizeram encomendas significativas.

de reparação naval. Apesar da
forte concorrência internacional, a Lisnave, beneficiando da
favorável posição geográfica e
do prestígio internacional granjeado, manteve uma intensa ocupação das suas docas, com um
aumento do volume de trabalho que, conjuntamente com o

A diversidade de tipos de navios
intervencionados mostra a versatilidade e o potencial tecnológico do estaleiro. A gama de navios reparados, todos eles de
grandes dimensões, foi desde os
sofisticados e luxuosos navios de
passageiros, até aos porta-contentores, navios roll on - roll off,

químicos, frigoríficos, de cargageral, petroleiros, LNG/LPG’s,
mineraleiros, etc..
O mercado dos LNG/LPG’s
representa, hoje, para a empresa, uma área de investimento e
uma aposta já confirmada, que
se traduziu na aquisição e desenvolvimento de novas competências, permitindo alcançar,
também neste novo mercado,

a mesma posição de excelência
conseguida nos outros mais tradicionais.
Para 2006, a confirmarem-se as
previsões existentes, que indicam uma manutenção da forte
procura internacional, a Lisnave
procurará aumentar a sua cota
de mercado da reparação naval,
de forma a prestigiar Indústria
e a engenharia portuguesas. n
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X Jornadas de Engenharia Naval
15 e 16 de Novembro de 2006 – Instituto Superior Técnico, Lisboa

Inovação e Desenvolvimento nas Actividades Marítimas
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, visando
contribuir para os respectivos progresso e
divulgação.
O tema das presentes Jornadas 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 espe-

ENGENHARIA

cialistas de outras 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 em
Portugal e o 25.º aniversário da Licenciatura de Engenharia Naval no IST.
Subtemas
Conhecimento e Aproveitamento dos Recursos Marinhos
Transporte Marítimo e Portos
Projecto em Engenharia Naval
Gestão e Tecnologia de Estaleiros Navais

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 uma extensão de
uma página A4, enviando-os para o Secretariado das Jornadas até ao próximo dia 15
de Maio de 2006.
As comunicações escritas devem ter uma
extensão não superior a 15 páginas A4 e devem ser entregues em formato digital até à
data limite de 15 de Setembro de 2006.
Secretariado das Jornadas - Informações
Secção Autónoma de Engenharia Naval
Instituto Superior Técnico

Comissão Organizadora
Eng.º Victor Gonçalves Brito

Av. Rovisco Pais - 1049-001 Lisboa, Portugal
E-mail: jornadas@mar.ist.utl.pt

n
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ENG.ª QUÍMICA
MELHOR ESTÁGIO 2005
Produção de Biodiesel a partir
de Óleos Usados de Fritura
Autor: Eng.º Pedro Miguel Guerreiro Felizardo
Orientador: Eng.ª Maria Joana Neiva Correia

utilização de óleos vegetais em frituras produz uma quantidade significativa de óleos alimentares usados (OAU).
Em Portugal, o destino final deste resíduo
está a cargo dos produtores e, dado que
ainda não existe um sistema de recolha
obrigatório, apenas uma pequena parte da
quantidade de OAU produzida é efectivamente recolhida (< 3%). É sabido que o
envio deste resíduo para a rede de esgotos
pode provocar problemas graves no funcionamento das ETAR. Além disso, a não
utilização dos OAU constitui um desperdício de uma matéria-prima, uma vez que
estes óleos podem ser utilizados para a produção de biodiesel, um combustível reno-

A
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vável capaz de substituir total ou parcialmente o gasóleo.
O objectivo deste estágio formal, desenvolvido para o Centro de Informação de Resíduos da Quercus, em colaboração com o
Instituto Superior Técnico e com a Escola
Secundária Alfredo dos Reis Silveira, centrou-se na optimização das condições operatórias de produção de biodiesel a partir
de óleos vegetais usados em fritura e na implementação das técnicas analíticas de caracterização do combustível produzido.
Optou-se por optimizar as condições de produção de biodiesel através da reacção de
transesterificação de OAU com metanol,
utilizando hidróxido de sódio como catali-

sador. De modo a determinar os valores óptimos para o excesso de metanol e para a
quantidade de catalisador, foram efectuadas 23 produções deste combustível, fazendo
variar a razão molar metanol/óleo e a quantidade de catalisador. Os resultados obtidos
permitiram seleccionar os valores de 4.8
para a razão molar metanol/óleo e de 0.6%
para a quantidade de catalisador como sendo
os que conduziram aos maiores rendimentos de produção de biodiesel.
Foram igualmente implementados vários
métodos analíticos necessários à caracterização físico-química de biodiesel. A determinação das propriedades fisico-químicas
do produto produzido em cada teste permitiu identificar as variáveis operatórias mais
importantes para a produção de um biodiesel em conformidade com a Norma Europeia do Biodiesel (EN 14214).
Os resultados obtidos durante o Estágio
Formal permitiram concluir que é tecnicamente viável utilizar OAU para produzir
um biodiesel em conformidade com a Norma
Europeia, sendo, contudo, muito importante efectuar o controlo do processo de pron
dução.
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EACH é a sigla de uma iniciativa Legislativa da Comissão Europeia (CE)
que pretende regular a produção e utilização de substâncias químicas na União
Europeia. Segundo a UNICE, organismo de
cúpula das estruturas associativas empresariais europeias e representantes europeus
das actividades económicas, incluindo Portugal, a proposta da CE para a nova legislação sobre a produção e utilização de substâncias químicas (REACH) deve ser profundamente revista.
Não estão em causa os princípios de protecção ambiental e de saúde que o projecto
defende, com o que, em geral, se concorda.
O que está em causa são os constrangimentos à competitividade da indústria europeia e o desenvolvimento sustentável na
Europa.
A proposta da Comissão Europeia, ao adoptar de forma obsessiva o princípio da precaução, dá realce a riscos mínimos decorrentes da utilização de determinadas substâncias, mas não pondera os problemas que
resultariam da não utilização dessas substâncias, desvalorizando o papel essencial da

R
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REACH
Uma Proposta da Comissão Europeia
que carece de profunda revisão
indústria química e das indústrias utilizadoras de substâncias químicas na produção
dos mais variados objectos e materiais (incluindo o papel ou a tinta com que se escreve ou a roupa que vestimos), base indiscutível de avanços civilizacionais da sociedade europeia.
A generalidade dos objectos e materiais
contém ou beneficiou na sua preparação de
substâncias químicas, pelo que a nova legislação interessa à indústria química mas,
também, à generalidade dos outros sectores, envolvendo milhares de empresas em
Portugal, a maior parte das quais de pequena e média dimensão.
A diversidade da oferta de substâncias químicas, bem como os respectivos preços, são
factores essenciais para a eficiência da indústria e para a qualidade de vida que desfrutamos. É isto que a proposta da Comissão põe em causa, ficando indiferente aos
novos problemas económicos e sociais que
a proposta do REACH traria no plano da
economia europeia, portuguesa incluída.
As consequências da aprovação do projecto
nos termos em que se encontra, provocaria na Europa: asfixia e encerramento de

milhares de PME, com eliminação de dezenas de milhar de postos de trabalho, redução da oferta e da investigação de novas
substâncias químicas, aumento de preços,
acrescidas pressões no sentido da deslocalização de actividades industriais para fora
da Europa ou do reforço da capacidade das
empresas localizadas noutros continentes
(que não estão sujeitas a uma pesada regulamentação como a que já existe e que
se quer agora agravar na União Europeia)
na conquista do mercado europeu.
A proposta da Comissão Europeia não serve
os proclamados desígnios do aumento da
competitividade da economia europeia e
violenta seriamente um dos pilares do desenvolvimento sustentável.
A UNICE divulgou, assim, UM DOCUMENTO DE CONSENSO sobre as consequências que se antevêem se a proposta
for aprovada com a actual redacção:
Nada há a lamentar por a proposta da Comissão Europeia para a nova legislação europeia sobre a produção e utilização de
substâncias químicas – conhecida sob a designação REACH – dever ser profundamente revista antes da sua aprovação final,
ao contrário do que alguns pretendem (ver,
por exemplo, “Nova política de químicos
evitaria 50 mil doenças respiratórias”, In
Público, de 21-10-2005).
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A revisão profunda que importa fazer não
incide nos alegados princípios de protecção ambiental e de saúde, com que todos
concordamos, mas em muitos dos detalhes
que a actual proposta prevê impor às empresas.
Trata-se de exigir que a nova regulamentação, que deve refundir legislação dispersa
e beneficiar de conhecimentos recentes,
seja entretanto exequível no plano dos novos
custos e da nova carga burocrática que as
empresas passarão a suportar.
Está em causa a competitividade da indústria europeia. Está em causa o desenvolvimento sustentável na Europa.
Lamentavelmente, a proposta da Comissão
comporta excessivas cedências à linha dos
que entendem continuar a apostar numa
visão maximalista da nova legislação.
De acordo com esta visão, o princípio da
precaução deve ser aplicado sem distinção
bastante do grau de perigosidade das substâncias e dos riscos do seu manuseio, ou
seja, aceita-se que o princípio da precaução
seja aplicado sem moderação.
Esta concepção explica a desadequada proposta da Comissão Europeia actualmente
em análise no Parlamento Europeu, a qual,
sob o atractivo argumento da protecção da
saúde humana e do ambiente, não olha a
meios em ordem a tudo dificultar seja do
ponto de vista da produção, seja do consumo, de substâncias químicas.
As consequências disto no plano dos custos e no dos labirínticos e pesados procedimentos administrativos seriam exorbitantes, em particular para as PME.
Mas a proposta não se preocupa com tais
consequências, ao contrário, o que induz é
a falaciosa justificação de que, assim, se eliminariam dezenas e dezenas de milhar de
problemas, não estando objectivado quais.
O estudo da Universidade de Sheffield,
objecto da notícia do “Público” antes referida, prolonga a lista dos estudos de idêntico jaez.
Estudos que, isolando um aspecto apenas
da problemática da produção e utilização
de substâncias químicas, enfatizam com
toda a ligeireza os inconvenientes do uso
de algumas substâncias, mas silenciam os

enormes e por vezes inultrapassáveis problemas que a não utilização dessas substâncias passaria a levantar.
O que é condenável, porque se atiça o
medo que tão facilmente se gera numa população carente de elementares conhecimentos da ciência química; porque se faz
tábua rasa do papel da indústria química e
das indústrias utilizadoras de substâncias
químicas na produção de objectos e de materiais os mais variados, base indiscutível
de avanços civilizacionais da sociedade europeia em que nos integramos.
Ao contrário do que muitos crêem, a generalidade dos objectos e materiais – incluindo o papel em que lê este texto e a
tinta usada na sua impressão – contém (ou
beneficiou na sua preparação de) substâncias químicas, pelo que a nova legislação
interessa à indústria química mas, também,
à generalidade das outras indústrias.
Ou seja, a diversidade da oferta de substâncias químicas, bem como os respectivos
preços, são factores essenciais para a eficiência da indústria europeia, globalmente
considerada, e para a qualidade de vida que
desfrutamos na Europa.
É isto que a proposta da Comissão põe em
causa.
É espantosa a indiferença sobre os novos
problemas económicos e sociais que a proposta actual do REACH traria no plano da
economia europeia, portuguesa incluída.
Ao contrário do que muitos crêem, não são
apenas escassas dezenas de grandes empresas que estão envolvidas na produção e utilização de substâncias químicas, antes são
centenas de milhar de empresas por todo
o espaço económico europeu.
Se a proposta fosse posta em vigor, só se
poderia augurar: asfixia e encerramento de
muitos milhares de PME, com eliminação
de dezenas e dezenas de milhar de postos
de trabalho, redução da oferta de substâncias químicas, aumento de preços, acrescidas pressões no sentido da deslocação de
actividades industriais para fora da Europa
ou do reforço da capacidade das empresas
localizadas noutros continentes (que, está
claro, não estão e vão continuar a não estar
sujeitas a uma pesada regulamentação como
a que já existe mas que se quer agora agra-

var na União Europeia) na conquista do mercado europeu.
A proposta da Comissão Europeia não serve
os proclamados desígnios do aumento da
competitividade da economia europeia nem,
tão pouco, os do desenvolvimento sustentável. Porque este não se cumprirá sem o
pilar económico, e, sobretudo, não se realizará sem a inovação tecnológica em produtos e processos químicos, que, na linha
da tradição europeia, é preciso reforçar, não
ceder levianamente a terceiros.
Ora, a inovação deve ser incentivada, não
pode ser dificultada, como, na prática, decorre da proposta da Comissão.
A questão é tão grave que se torna facilmente compreensível a posição conjunta
assumida pelos três responsáveis dos executivos alemão, francês e inglês (Schroeder,
Chirac e Blair), nas vésperas da apresentação da proposta da Comissão, em Outubro
de 2003, no sentido de lhe ser introduzida
uma profunda revisão.
Há, portanto, muitas e boas razões para a
proposta da Comissão Europeia ser revista
em profundidade antes de ser aprovada.
De resto, o falhanço dos referendos europeus deste ano deve fazer reflectir os responsáveis políticos sobre o desacerto de
certas iniciativas, como é, seguramente, o
caso do REACH.
Nesse sentido, muitas propostas concretas
e construtivas para modificação da proposta
da Comissão - elaboradas em várias instâncias da indústria - têm sido entregues, designadamente junto do Parlamento Europeu.
Uma nota final. Este tema tem sido pouco
tratado pela comunicação social, mas,
quando acontece, o ponto de vista mais
transmitido é o dos defensores da proposta,
frequentemente de recorte alarmista.
O que se lamenta, porque não são poucas
as avaliações disponíveis sobre consequências graves na competitividade da indústria
europeia, na extinção de muitas dezenas de
milhar de postos de trabalho e nos obstáculos à inovação, comprometendo os objectivos delineados na Estratégia de Lisboa.
Pode assim dizer-se que, se a proposta não
for profundamente revista, a União Euron
peia estará a dar “Um tiro no Pé”.
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O Projecto – Componente Fundamental
A Importância de um Bom Projecto e da Sua Coordenação

3.as Jornadas de Direcção e Gestão da Construção
Lisboa, 7 de Março de 2006, Auditório da Ordem dos Engenheiros
Objectivo – A Especialização de Direcção e
Gestão da Construção promove, no dia 7 de
Março, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, uma sessão de debate sobre a importância da qualidade dos projectos na construção. Está hoje comprovado que as insuficiências dos projectos são uma das causas mais
PROGRAMA
09h00 – Recepção
09h15 – Sessão de Abertura
Intervenientes:
Eng.º Jorge Paixão (Administrador da
Engexpor) – “Introdução ao Tema/Enquadramento/ Problemática”
Eng.º Fernando Santo (Bastonário da
Ordem dos Engenheiros) – “Ponto de
situação da Legislação”
Arqta. Helena Roseta (Presidente da
Ordem dos Arquitectos)
Eng.º Fernando Silveira Ramos (Presidente da APPC)
10h30 – 1.º Painel – Parte I
”Casos de Estudo do Sector Privado”
Moderador: Eng.º Jorge Paixão
(Administrador da Engexpor)
Obra Privada – “Case Study 1”
Orador: Dr. José Almeida Guerra
(Presidente da “Rock Building”)
Obra Privada – “Case Study 2”
Orador: Eng.º João Martins Jacinto
(Administrador da Multiger)
11h15/11h45 – Intervalo para café

significativas de conflitos na construção de
importantes empreendimentos e, por vezes
até, causa marcante do seu insucesso. De
facto, o peso da importância do projecto e da
sua coordenação potencia consequências directas ou indirectas no seu sucesso – um bom
projecto dá melhores garantias de sucesso na

11h45 – 1.º Painel – Parte II
”Auditorias ao Sector Público”
Moderador: Eng.º Jorge Paixão
(Administrador da Engexpor)
Principais conclusões das auditorias do
Tribunal de Contas
Orador: a nomear
pelo Tribunal de Contas
A intervenção da Inspecção-Geral nas
obras públicas
Orador: a nomear pela
Inspecção-geral de Obras Públicas
Debate 1.º Painel – 12h30/13h00
30 minutos
13h00/14h30 – Almoço (incluído)
14h30 – 2.º Painel – Parte I
“A Visão dos Projectistas-Arquitectura”
Moderador: Eng.º Gonçalo Sousa Soares
(Presidente da Afaplan)
Projectos de Arquitectura
Oradores:
Arqto. Alexandre Burmester
(Director de A. Burmester - Arquitectos
Associados)
Arqto. Frederico Valsassina
(Director de FVA - Arquitectos)

concretização do empreendimento, enquanto
que um mau projecto poderá ter consequências imprevisíveis no seu desenvolvimento. A
comunicação social tem vindo a divulgar, com
frequência, relatórios de auditorias a obras
públicas que apresentaram significativos desvios de custo, de prazo e de qualidade. Na
origem de muitos destes desvios encontram-se o modelo de contratação, a gestão e o controlo da qualidade dos projectos. Neste quadro, entendeu a Comissão Executiva da Especialidade promover as 3.as Jornadas exclusivamente dedicadas a este tema.

Debate 2.º Painel – Parte I
15 minutos
15h30 – 2.º Painel – Parte II
“A Visão dos Projectistas-Engenharia”
Moderador: Eng.º Gabriel Santos
(Presidente da Obrecol)
Projectos de Engenharia
Oradores:
Eng.º Segadães Tavares
(Director da STA - Engenheiros e Arquitectos Consultores)
Eng.º Luís Malheiro
(Administrador, LMSA – Engenharia de
Edifícios, S.A.)
Debate 2.º Painel – Parte II
15 minutos
16h30/17h00 – Intervalo para café
17h00 – 3.º Painel - “A Contratação e Coordenação do Projecto”
Moderador: Eng.º Filipe Gradil
A Contratação de Projecto
Orador: Eng.º António Pinelo
(Vice-Presidente das Estradas de Portugal)
A Coordenação do Projecto
Oradores:

Eng.º Rui Furtado
(Presidente da Afaconsult)
Arqto. Mário Sua Kay
(Director de Sua Kay - Arquitectos)
Debate 3.º Painel – 30 minutos
18h30 – Conclusões e Recomendações
“Arrumar de ideias”
Interveniente/ Relator: Eng.º João Rebelo Pinto (Director de Rebelo Pinto –
Engenheiros Consultores)
19h00 – Encerramento
Intervenientes:
Eng.º Fernando Santo
(Bastonário da Ordem dos Engenheiros)
Dr. Paulo Campos
(Secr. de Estado das Obras Públicas)
Informações e inscrições
Ordem dos Engenheiros
Secretariado dos Colégios
Tel.: 213 132 663/4 – Fax: 213 132 672
E-mail: colegios@cdn.ordeng.pt
Custos de inscrição:
Membros Efectivos: 70
Membros Estag., Estudantes e Eleitos: 35
Não Membros: 120

n
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2.as Jornadas de Engenharia Acústica

A

Lisboa, 17 de Março de 2006
Auditório da Ordem dos Engenheiros

Comissão de Especialização em Engenharia Acústica da Ordem dos Engenheiros vai promover, no dia 17
de Março de 2006, a realização das 2.as Jornadas de Engenharia Acústica. O evento,
subordinado ao tema “Responsabilidades e
Desafios”, decorrerá no Auditório da Sede
da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.
Estando a Acústica Ambiental e a Acústica
de Edifícios enquadradas, em Portugal,
desde o ano 2000, numa estrutura legal e
normativa coerente, as actividades de engenharia que lhe estão associadas exigem
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dos profissionais uma atitude de assunção
de responsabilidades e uma adequação aos
desafios vindouros que importa promover
e sensibilizar.
O Programa das Jornadas constará de Painéis de Discussão, dinamizados por especialistas na área, de acordo com o Programa
seguinte:

14h30 - Painel “Acústica de Edifícios”
16h30 - Intervalo para café
16h45 - A Actividade Profissional na Área
da Engenharia Acústica
17h30 - Sessão de Encerramento
Custos de inscrição:
Membros Efectivos – 70
Membros Estagiários/Estudantes/
Eleitos – 35
Não Membros – 120
Informações e Inscrições:

Programa
10h00 - Sessão de Abertura
10h30 - Painel “Acústica Ambiental”
12h30 - Almoço

Ordem dos Engenheiros
Secretariado dos Colégios
Tel.: 213 132 663/4 – Fax: 213 132 672
E-mail: colegios@cdn.ordeng.pt

n
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Paredes
de Alvenaria Armada (I)
Possibilidades
e Aplicações
Paulo B. Lourenço *

Resumo

As paredes de alvenaria representam um
elemento construtivo com enorme importância económica mas com patologias recorrentes associadas à ausência de pormenorização e de um responsável claro, entre
arquitecto, engenheiro, fornecedor, produtor e construtor. No entanto, a nova regulamentação sísmica (Eurocódigo 8) define
claramente que o responsável pela segurança das paredes de alvenaria, ainda que
de preenchimento, é o engenheiro de estruturas. Adicionalmente, Portugal possui uma
situação sem paralelo nos países desenvolvidos, sendo o betão armado a “única” solução para estruturas de edifícios. Este artigo e um segundo artigo a publicar futura80 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

mente pretendem contribuir para a alteração da situação actual, demonstrando as
possibilidades de aplicações inovadoras e
apresentando a regulamentação existente.
Introdução

Para a realidade portuguesa, verifica-se que
os trabalhos de alvenaria, incluindo os respectivos rebocos, correspondem a cerca de
13 a 17 % do valor total da construção [1],
um valor anual entre 500 e 1000 MEuro
[2]. Este valor só é ultrapassado pelas estruturas de betão. Desta forma, justificase a necessidade de investimento no estudo de novas possibilidades para a construção com paredes de alvenaria. Neste
contexto, a alvenaria armada representa

um avanço tecnológico significativo para a
indústria da construção.
Ao colocar armadura nas juntas horizontais
da alvenaria é possível definir paredes com
uma capacidade significativa de resistência
à tracção. Este novo material compósito
permite, por um lado, evitar a rigidez de
execução e concepção da alvenaria tradicional e, por outro lado, realizar uma construção com fendilhação controlada. Na generalidade dos casos, as novas possibilidades técnicas, arquitectónicas e construtivas
da construção em alvenaria armada são obtidas com uma quantidade mínima de armadura colocada nas juntas, tendo em vista
controlar a fendilhação das paredes. Este
conceito aumenta a qualidade da construção, ao mesmo tempo que conduz a uma

Comunicação

Engenharia Civil

maior economia da construção (de um ponto
de vista estritamente técnico e imediato,
com as novas possibilidades construtivas, e
de um ponto de vista estritamente financeiro, a médio e longo prazo, com a redução das patologias habituais associadas à fissuração dos panos de alvenaria).
Neste artigo apresenta se a situação do
mercado e soluções inovadoras. Num segundo artigo, em separado, apresenta-se o
problema sísmico num contexto da nova
regulamentação europeia e de responsabilidade civil.
Anomalias Correntes em Paredes

A importância das paredes na construção
é inegável porque os edifícios de habitação
representam cerca de 50% do mercado nacional da construção [2]. No entanto, as
paredes possuem um desempenho frequentemente desadequado e patologias frequentes. Na Figura 1 verifica-se que estas são
responsáveis por 25% das anomalias em
edifícios. Das anomalias nas paredes exte-

(a)

(b)

(c)

Figura 1 – Importância relativa das anomalias em paredes
para (a,b) França e (c) Espanha, semelhante à
observada em Portugal [3,4]

riores, cerca de 90% estão associadas com
fendilhação e infiltrações de humidade.
As paredes de edifícios devem satisfazer diversas exigências funcionais, salientando-se
a segurança, a estanquidade à água da chuva,
o conforto termohigrométrico e acústico, a
durabilidade e a adaptação a movimentos.
A solução para a conformidade destas exigências num único elemento construtivo é
de resolução complexa, uma vez que as exigências não são consideradas simultaneamente pelos intervenientes envolvidos (arquitecto, engenheiro, construtor, fabricante
de materiais, etc.). Refere-se em particular
que o desempenho das paredes depende
dos sistemas estruturais e de fundações
adoptados para o edifício, sendo habitual
que as anomalias estejam associadas a um
comportamento deficiente de vigas, lajes e
fundações, por retracção, fluência, movimentos térmicos, deformações excessivas
e assentamentos do terreno.
A experiência seguradora espanhola em
paredes de alvenaria [4] demonstra claramente o elevado risco para os intervenientes, uma vez que 20% das reclamações são
imediatamente atendidas por comum acordo,
enquanto que, das reclamações que transitam para julgamento, 70% são favoráveis
ao requerente. O projectista é considerado
responsável único em 12% dos casos e coresponsável com os outros intervenientes
nos restantes casos.
A situação descrita deveria preocupar os
diversos intervenientes, tanto mais que os
desenvolvimentos tecnológicos, com recurso à alvenaria armada, permitem soluções
inovadoras. A abundância de métodos e materiais novos parece misturar-se com as soluções tradicionais viciadas, devido à habitual inércia do sector de construção. A este
respeito, salienta-se os resultados da Bélgica onde as anomalias de fendilhação em
paredes se reduziram de 40% para 10% em
menos de 20 anos, após a generalização da
utilização das armaduras de junta do tipo
Murfor [5].
Face à situação actual de anomalias e à experiência dos países europeus referidos, a
utilização da alvenaria armada nas juntas
deve ser sempre preferida à alvenaria simples. O custo da introdução de armadura
nas paredes para controlo de fendilhação
na estrutura é inferior a 0.05% do valor da
construção (admitindo uma parede de al-

venaria cada 6.0 m, um pé-direito de 2.4
m, um afastamento da armadura de 0.50
m e um valor da construção de 1500 /m2),
o que representa um valor marginal face ao
impacto da fissuração tradicional em paredes. No caso habitual, trata-se da colocação
de armaduras em treliça com 4 a 5 mm de
diâmetro, a cada 0.40 ou 0.50 m, com 2 a
3 fiadas consecutivas na parte inferior da
parede.
Em Portugal, as aplicações com mais impacto decorreram recentemente em panos
de paredes divisórias com grandes dimensões. Inúmeras construções, nomeadamente
estádios, igrejas, salas de espectáculos ou
centros comerciais, exigem divisórias de
dimensões apreciáveis. As paredes de alvenaria representam a solução tradicional,
com vantagens funcionais relativamente a
soluções leves alternativas.
Materiais

A alvenaria armada é um material compósito constituído por unidades (blocos, tijolos, pedra, etc.), argamassa e armadura. No
caso da alvenaria, a colocação da armadura
pressupõe uma adequação com a técnica
construtiva de elevação das paredes. Se se
considerarem as juntas como os únicos planos contínuos capazes de permitir armar a
alvenaria de uma forma simples, a colocação de armadura conduz a fiadas de material homogéneo com resistência à tracção
na direcção horizontal. Por alvenaria armada
entende-se neste artigo aquela que está armada regularmente por níveis (fiadas ou
juntas), com recurso a armadura de junta.
A alvenaria assim obtida possui ductilidade
na direcção horizontal, através da resistência à tracção da argamassa das juntas.
A armadura específica para juntas tem de
cumprir a norma europeia EN845-3 [6],
salientando-se que a utilização de varões
correntes não é admitida, resultando num
desempenho inadequado face à durabilidade e aderência. Desta forma, a utilização
de varões correntes nas juntas não cumpre
a regulamentação nem permite assegurar a
resistência à tracção da alvenaria. A armadura deve ser do tipo indicado na Figura 2,
sendo a armadura do tipo Murfor, em treliça soldada continuamente no mesmo plano,
a mais adequada. Por um lado, a sua configuração triangulada torna-a indeformável
Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 81
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menda-se a seguinte protecção: (a) aço galvanizado, em interiores sem humidade; (b)
aço galvanizado e revestido por uma camada
epoxy, em interiores húmidos ou exteriores; (c) aço inoxidável, em ambientes muito
agressivos.
Metodologia de Aplicação
a Casos Correntes

(b)

Figura 2 – Armaduras de junta: (a) soldada em escada e em
treliça; (b) armadura com amarração contínua e
rede de metal expandido

para solicitações no plano horizontal (flexão
provocada pelo vento ou sismo) e, por outro
lado, a armadura triangulada conduz a uma
espessura total mínima. Esta armadura existe
com diversos afastamentos entre os varões
(de 30 a 280 mm) e diâmetros de 4 e 5
mm, para permitir o ajuste com a espessura
da parede. O aspecto da parede de alvenaria armada está ilustrado na Figura 3.
(a)

(b)

Ao colocar armadura nas juntas de alvenaria é possível definir paredes com uma capacidade significativa de resistência à tracção. Este novo material compósito, alvenaria estrutural, permite, por um lado, evitar
a rigidez de execução e concepção da alvenaria tradicional e, por outro lado, realizar
uma construção sem fissuras. Nos casos correntes de controlo de fendilhação e garantia de ductilidade das paredes [7]: “A área
da armadura não deve ser inferior a 0.03%
e o espaçamento vertical não deve exceder
600 mm”.
Como exemplo, para uma parede com a
espessura de 0.15 m, a armadura mínima
é dada por As, min = 0.15 0.03% = 0.45
cm2/m. Se adoptarmos treliças com varões
de diâmetro , igual a 4 mm, necessitamos
de armaduras afastada a uma distância d,
igual a 0.50 m,
2 / 4 (2 varões) / d =
As =
0.42
/ 4 2 / 0.50 = 0.50 cm2/m > As, min
A armadura a colocar será, então, uma RND/
Z.4-100, cada 0.50 m, onde RND indica
“Round”, Z indica galvanizado, 4 indica o
diâmetro do varão (em mm) e 100 indica
o afastamento entre varões (em mm) [8].
Se a altura dos blocos for de 0.25 m, isto
(a)

Figura 3 – Alvenaria armada com armadura de junta:
(a) detalhe da junta; (b) aspecto da parede

Finalmente, refere-se que a armadura de
junta necessita de protecção adequada para
impedir a corrosão, uma vez que o recobrimento é limitado e as armaduras são de espessura reduzida. De acordo com o Eurocódigo 6 [7] e com o fabricante [8] reco82 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006

(b)

Figura 4 – Armadura para controlo de fendilhação numa parede com a espessura de 0.15 m: (a) alçado da parede; (b) pormenor da junta, em secção transversal

significa cada 2 juntas, mas se a altura dos
blocos for igual a 0.20 m, isto significa alternar a colocação cada duas juntas com
cada três juntas (ou seja cada 2.5 juntas),
ver Figura 4.
O afastamento dos varões longitudinais
adoptado é de 100 mm, o que permite um
recobrimento da armadura até à face da alvenaria igual a 23 mm, se a junta for faceada com o bloco. Este valor é superior ao
mínimo regulamentar de 15 mm [7]. O recobrimento de argamassa abaixo e acima
das armaduras colocadas é de 3 mm, superior ao mínimo regulamentar de 2 mm.
Salienta-se, ainda, a colocação de duas camadas de armadura na base da parede (a
calcular em função do vão), para permitir
o desenvolvimento do efeito de arco no
caso de deformação do suporte.
A alvenaria armada com treliças nas juntas
suporta deformações impostas, suporta flexão vertical e suporta flexão horizontal.
Aplicações a Casos Especiais

A construção de grandes panos em alvenaria exige atenção especial, tendo em vista
a competitividade da solução (custo e prazo
de execução), a segurança e o desempenho
em serviço (fendilhação). Apresentam-se
em seguida alguns exemplos recentes de
realizações.
a) Caracterização das acções
As paredes de alvenaria não estrutural encontram-se submetidas a acções do plano
apenas devidas ao seu peso próprio. As paredes de alvenaria possuem uma rigidez
muito elevada para flexão no seu plano.
Em consequência, as paredes são incapazes de acompanhar a deformação das lajes,
conduzindo a fenómenos de fendilhação
conhecidos, tais como os representados na
Figura 5a. As anomalias correntemente observadas estão associadas à deformação da
laje superior (que se apoia na parede divisória) e à deformação da laje inferior (que
mobiliza a resistência à tracção da parede
divisória). Na Figura 5b, apresenta-se um
esquema adequado para evitar esta anomalias, promovendo: (a) a separação entre
a parede e a laje superior, com recurso à
interposição de um material deformável
(por exemplo, poliestireno expandido); (b)
a separação entre a parede e a laje inferior,
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com recurso à interposição de uma barreira de estanquidade (por exemplo, uma
membrana em PVC); (c) a colocação de
armadura de junta generalizada, para controlo de fendilhação, e na base, para resistir ao peso próprio da parede. A armadura
na base deve ser dimensionada, admitindo
a flexão da parede entre apoios como uma
viga ou viga-parede, em função da relação
vão/altura da parede.

Sporting

Benfica
(a)

(b)

Figura 5 – Comportamento das paredes divisórias: (a) anomalias correntes associadas à deformação excessiva
das lajes; (b) solução para evitar anomalias e efeito
de arco entre os apoios, para o qual é necessário
calcular armadura na base da parede

Relativamente às acções para fora do plano,
de acordo com o artigo 24.º do RSA, sugere-se a consideração do valor característico regulamentar para a pressão dinâmica
do vento wk. O coeficiente de pressão interior pi mais desfavorável é de 0.3. Para
paredes em edifícios até 15 m de altura,
na Zona B (generalidade do território) e
Rugosidade do Tipo I (zonas urbanas), a
acção do vento traduz-se numa acção normal às paredes, no valor de pWk = pi wk
= 0.21 kN/m2.
Para a acção do sismo, sugere-se a consideração simplificada de uma acção uniformemente distribuída normal às paredes, no
valor 0.22. .peso da parede, artigo 30.º do
RSA. Seja uma parede em blocos de betão
de 0.20 m e peso específico de 2.0 kN/m2.
Neste caso, para Lisboa (Zona A), o valor
da acção a considerar é pEk = 2.0 0.22 =
0.44 kN/m2, o que permite concluir que a
acção do sismo é condicionante. No caso
do Porto (Zona D), este valor é de pEk =
2.0 0.22 0.3 = 0.13 kN/m2, pelo que
a acção do vento é condicionante.
b) Estádios do Euro 2004
Na Figura 6 apresentam-se exemplos de alvenaria armada em três estádios construí-

Braga

Figura 6 – Imagens e detalhes dos estádios do Euro 2004 com soluções de armadura de junta Murfor

dos para o Euro 2004. Trata-se de soluções
de elevado desempenho e competitivas,
face à utilização tradicional de reforços horizontais e verticais com espaçamento reduzido. A armadura de junta é introduzida
na argamassa em simultâneo com a construção da parede, não conduzindo praticamente a alterações no processo de construção tradicional de alvenaria.
Detalha-se a seguir as soluções adoptadas
no novo estádio do Sporting Clube de Portugal. Os materiais utilizados são os seguintes:
Blocos em betão 50 20 20 - Grupo
2b (EC6) e resistência normalizada à compressão de 7.3 MPa. Junta de assentamento com 1.5 cm e argamassa traço 1:4 (em
peso), com cimento 42,5 (Classe M6);
Armadura de junta Murfor galvanizada,
com 2 varões de 5 mm e afastamento de
0.15 m (RND/Z.5-150);

Pilaretes realizados com betão da classe
C16/20 (B20) e armadura da classe A500
NR.
As paredes das instalações sanitárias possuem um vão de 10.40 m e uma altura de
4.40 m, com aberturas para as portas de
acesso às mesmas. A solução de execução
prevista inicialmente incluía uma cinta e
um montante aparente, bem como uma
cantoneira e ferrolhos, para realizar a ligação destes elementos da parede à estrutura
de contorno em betão armado. Na Figura
7(a) ilustra-se a solução adoptada, com recurso a armadura de junta. As vantagens
da solução alternativa adoptada são: material homogéneo e resistente à tracção; dispensa de bloco U na viga-cinta e bloco duas
células no montante, dispensa de reforços
de betão armado. Daí decorre maior rapidez de execução e maior racionalidade da
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construção. Na Figura 7(b) ilustra-se o modelo de cálculo adoptado para as acções
horizontais.
Para os panos de parede com elevado desenvolvimento em planta (superiores a 30m),
a solução proposta baseou-se na colocação
de montantes de betão armado inseridos
em blocos de duas células. Atendendo a que
se utilizou armadura de junta, foi possível
aumentar significativamente a separação
entre os montantes. Foram calculados painéis “tipo”, indicando-se o vão máximo que
cada solução consegue vencer. Em função
destes resultados, a obra foi preparada analisando o vão livre de cada painel e optimizando a solução face a esse mesmo vão livre
(i.e. entre paredes transversais ou pilares).

Legenda:
(a)
1 – Uma armadura RND/Z.5-150 na base da parede;
2 – Uma armadura RND/Z.5-150 cada 3 fiadas (cada 0.645 m);
3 – Dez armaduras RND/Z.5-150,
4 – Dois ganchos LHK/S 170

(b)

Figura 7 – Paredes de acesso às instalações sanitárias:
(a) solução alternativa adoptada e
(b) modelo de cálculo

Foram utilizadas as seguintes soluções tipo
(altura máxima das paredes h < 4.40 m),
ver também Figura 8:
Espaçamento montantes até 7.4 m, sem
apoio no topo;
Armadura de junta (em geral): RND/
Z.5-150, cada 3 fiadas (0.645 m). Armadura na base: 3 fiadas consecutivas. Montantes (4 16+ 6@0.15);
Espaçamento montantes até 7.4 m, com
apoio no topo;
Armadura de junta (em geral): RND/
Z.5-150, cada 3 fiadas (0.645 m). Arma-
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Legenda:
1 – Três armaduras RND/Z.5-150 na base da parede;
2 – Uma armadura RND/Z.5-150 cada três fiadas (cada 0.645m);
3 – Duas armaduras RND/Z.5-150 no topo da parede

Figura 8 – Exemplo de uma das soluções tipo realizadas no
novo estádio do Sporting

dura na base: 3 fiadas consecutivas. Armadura no topo: 2 fiadas consecutivas.
Montantes (4 10+ 6@0.12);
Espaçamento montante até 9.0 m, com
apoio no topo.
Armadura de junta (em geral): RND/
Z.5-150, cada 2 fiadas (0.43 m). Armadura na base: 4 fiadas consecutivas. Armadura no topo: 2 fiadas consecutivas.
Montantes (4 10+ 6@0.12).
c) Análise Comparada de Custos
Apresenta-se em seguida uma análise de
custos para um centro comercial. As paredes foram realizadas com blocos em betão
50 20 20 cm, com vãos correntes de
12.0 m e alturas correntes de 5.80 m. As
anomalias em construções semelhantes resultaram na prescrição de paredes de alvenaria fortemente armadas. A solução prevista originalmente contemplava montantes
com 4 10 e cintas de 6@20 afastados no
máximo de 3.0 m e cintas com igual armadura colocadas cada 5 fiadas (ou 1.20 m).
Adicionalmente, foram previstos ferros embebidos na laje, a cada 0.40 m.
A solução prevista contemplava uma vigacinta de 0.20 0.20 m2, com Asl = 4 10 e
Ast = 6@20 cada 1.20 m. Desta forma, o
custo adicional da viga-cinta por m2 de parede, relativamente a uma parede corrente, pode ser estimado em 2.61 kg 0.78
(0.65
1.20, face à dobragem e amarração) + 0.0198 m3 99.0 (betão C20/25,

S4, agregado máximo 12.5
mm) = 4.0 /m2. O montante vertical era idêntico à
viga-cinta, cada 3.00 m. O
custo adicional é de 1.6 /
m2 de parede. Tem ainda de
ser considerado o custo da
colocação dos ferros embebidos na laje e o custo adicional dos blocos
de alvenaria tipo lintel (bloco em U) e tipo
montante (bloco de 2 células), que se vai
admitir igual a 2.0 /m2.
A alternativa proposta, semelhante às soluções adoptadas nos estádios do Euro 2004,
conduz a um custo de apenas 2.8 /m2 de
parede. Nestes valores não se incluem os
ganhos de produtividade significativos com
a solução alternativa, que são da ordem de
1 para 2 (alternativa proposta vs. solução
prevista), e vão ser admitidos iguais 0.45
h/m2 de oficial (10.5 /h) e 0.27 h/m2 de
servente (8.0 /h). Estes valores conduzem
a uma poupança adicional igual a –6.9 /m2
de parede. De acordo com os valores referidos, para 20.000 m2 de parede, a alternativa proposta conduz a uma economia igual
a [ (4.0 + 1.6 + 2.0) – (2.8 – 6.9) ] euros/
m2 20.000 m2 = 234.000 euros, sendo
a parcela mais significativa associada ao ganho
de produtividade.
Conclusões

A armadura para juntas de alvenaria apresenta potencialidades significativas no que
respeita ao controlo de anomalias em paredes e ao desenvolvimento de soluções inovadoras. No presente artigo, analisam-se as
vantagens do material alvenaria armada e
detalham-se algumas soluções recentes.
* Engenheiro Civil,
Professor Associado com Agregação,
Universidade do Minho,
Departamento de Engenharia Civil,
Azurém, 4800-058 Guimarães,
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Resumo
No presente artigo, pretende-se apresentar
uma retrospectiva dos diversos métodos e processos de ligação dos neutros à terra nos diferentes níveis de tensão, com enfoque especial para o caso português. Também merecem
uma referência, necessariamente breve, os fenómenos transitórios associados à ocorrência
de curto-circuitos.

1. Nos princípios da Electrificação, fins do
século XIX e princípios do século XX, o
modo da ligação do neutro à terra das primeiras redes de distribuição trifásica de
energia eléctrica não se punha com acuidade, pois a pequena extensão das mesmas, associada a uma tensão não elevada,
permitia a sua exploração cómoda com
neutro isolado. Com efeito, aquelas duas
características das primeiras redes – pequena extensão e tensão não elevada – permitiam que os arcos de defeitos fugitivos
à terra se auto-extinguissem, sem que na
maioria dos casos os clientes, então designados por consumidores, ou abonados, e
de baixo nível de exigência de qualidade,
dessem conta de qualquer anomalia.
2. Numa rede de neutro isolado, designando
por It a intensidade da corrente de defeito,
de resistência nula, por Co a susceptância homopolar e por Uc a tensão composta
teremos, em primeira aproximação, em regime estacionário, a 50 Hz, uma corrente
de terra de It = √3 C Uc, à qual se sobrepõe, devido à mudança brusca de configuração, uma corrente com a frequência
própria do circuito oscilante definido pelas
capacidades e a auto-induções do circuito
percorrido pela corrente de defeito. Verifica-se, por exemplo, que numa rede aérea
de 15 kV e com uma extensão 30 km a
corrente de curto-circuito à terra, a 50Hz,
é da ordem de 1A, facilmente auto-extinguível. Igualmente, era frequente continuar
a exploração das redes com um defeito permanente à terra, adiando a reparação para
períodos de menor consumo. O facto de
duas fases estarem então submetidas à tensão composta não era, nessa época, considerado grave. Por outro lado, numa rede
de cabos subterrânea, devido às elevadas
capacidades homopolares dos cabos, a cor86 INGENIUM | Janeiro/Fevereiro 2006
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rente de defeitos à terra ultrapassa rapidamente, com o aumento da extensão das redes, o limiar das correntes não auto-extinguíveis. Por exemplo, numa rede de cabos com
a mesma extensão e nível tensão, um defeito à terra daria lugar a uma corrente da
ordem de 50 A, já não auto-extinguível.
3. Cedo, porém, à medida que aumentavam a extensão e a tensão de nominal das
redes, a corrente de defeito à terra ultrapassava o limite de auto-extinção, cujo valor,
dependente de vários parâmetros, se pode
considerar, com elevada probabilidade, da
ordem de 3 A. A auto-extinção, cada vez
mais problemática, dos arcos eléctricos à
terra, assim como considerações de segurança de exploração e de limitação de sobretensões internas, aconselharam a definir
o potencial do neutro. Na Alemanha, Suíça,

Áustria e nos Países Escandinavos começou-se por utilizar a ligação do neutro à
terra por intermédio de uma bobina de Petersen cuja auto-indução,- L, - constituía,
em primeira aproximação, um circuito ressonante paralelo a 50 Hz com a capacidade
homopolar total, vista do ponto de defeito:
3 2Co. L =1. Nos Estados Unidos começou-se por utilizar a ligação rígida do neutro à terra e, em alguns casos, a ligação através de uma resistência óhmica, destinada
a limitar a intensidade das correntes de
curto-circuito à terra.
4. A partir dos anos cinquenta, do século
XX, passou a ser consensual que o neutro
das redes de 400, 220 e 150 kV fosse ligado rigidamente à terra. Para as tensões
de 110 kV e inferiores, as diversas soluções
adoptadas - bobina Petersen, ligação rígida,
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Europa sobretensões de defeito inferiores
a 1,40 da tensão simples e nos EUA a satisfação simultânea de Xo/X1≤3 e Ro/X1≤1
– permitiu, conjuntamente com a utilização de protecções rápidas e selectivas, uma
economia significativa nos isolamentos dos
equipamentos de 400 kV e, de modo geral,
uma menor solicitação dieléctrica dos equipamentos, em todos os níveis de tensão,
em caso de defeitos à terra.

ligação através de resistência ou reactância
e neutro isolado – variaram no tempo e
com a cultura e tradição tecnológica das
empresas, proprietárias das redes.
5. Antes de iniciar uma reflexão da situação portuguesa, ao longo do tempo, em
matéria da política de ligação dos neutros
à terra dos diversos níveis de tensão, convirá fazer uma brevíssima retrospectiva da
estrutura do Sector Eléctrico Nacional, no
século XX. Na primeira metade do Século,
coexistiam, em Portugal, diversas empresas de capitais privados que possuíam alvarás de concessão de produção e distribuição de energia eléctrica – 130 kV, 60
kV, 40 kV e 30 kV - e exerciam em determinadas regiões alguma concorrência
regional. O abastecimento em Baixa Tensão era, em geral, exercida pelos Serviços

Municipalizados que adquiriam a energia
às empresas de Distribuição. Esta multiplicidade de empresas revela e justifica culturas técnicas muito distintas entre as Empresas que existiam na primeira metade
do Século. Em 29 de Dezembro de 1944
é publicada a chamada Lei de Electrificação Nacional – Lei 2002 – que estabelece
o plano director de Expansão do Sistema
Eléctrico Nacional em Alta Tensão – Rede
Primária - 220 kV e 150 kV. No seu seguimento entram em exploração, nos anos
50 e 60, sucessivamente, as redes de 150
kV, 220 kV e, posteriormente, a rede de
400 kV, caracterizadas pela ligação rígida
à terra dos neutros do lado de alta tensão
dos transformadores das centrais e das subestações de interligação com as redes de
Distribuição. Essa política de utilização de
redes efectivamente ligadas à terra – na

6. Em matéria do tratamento do neutro das
redes de Distribuição não havia unanimidade de critério. Coexistia a tendência de
ligação efectiva à terra e a dos defensores
das redes de neutro isolado; a utilização das
bobinas de Petersen, devido à relativa mobilidade das configurações das redes e as
dificuldades que então apresentava a sintonia automática, nunca teve entre nós seguidores. Os defensores da exploração das
redes com neutro isolado - por exemplo a
Companhia Eléctrica das Beiras – CEB, argumentavam, coerentemente, a favor desta
solução a possibilidade de obter:
menores correntes de defeito à terra e
probabilidade de auto-extinção de arcos
em redes aéreas não muito extensas;
menor solicitação electrodinâmica do equipamento, menores interferências electromagnéticas;
possibilidade de continuar a exploração
da rede com defeito monofásico, o mais
frequente;
menores tensões de contacto, passo e
transferência;
menores perturbações da forma da curva
de tensão;
estatisticamente menores tempos de interrupção aos seus clientes;
Enquanto os defensores da utilização da
exploração das redes com neutro ligado à
terra referiam, também com coerência, a
vantagem de permitir:
menor tempo de exploração da rede com
defeito;
menores sobretensões nas fases sãs, quer
a 50 Hz, quer a sobretensões transitórias,
isto é, menor solicitação dieléctrica dos
equipamentos;
correntes de curto-circuito significativamente diferentes das correntes de serviço normal, permitindo maior selectividade na actuação das protecções convencionais;
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destacando ainda a probabilidade elevada
de evolução dos defeitos simples em defeitos múltiplos em redes de neutro isolado.
7. Nos anos 60 do século passado, por iniciativa do então Grémio Nacional dos Industriais de Electricidade, foi decidido encomendar ao Centro de Cálculo da Companhia Nacional de Electricidade, CNE –
actualmente Rede Eléctrica Nacional – REN
o estudo da ligação à terra das redes de 60
kV, pertencentes às Empresas de Distribuição, designadamente, União Eléctrica
Portuguesa – UEP, Companhia Hidro-Eléctrica do Norte de Portugal – CHENOP,
Companhia Eléctrica das Beiras – CEB,
Empresa Hidroeléctrica da Serra da Estrela – EHESE, Hidro-Eléctrica do Alto
Alentejo – HEAA, Companhia Eléctrica
do Alentejo e Algarve – CEAL. O estudo
foi realizado representando, no Analisador
de Redes analógico, pertencente à CNE,
as redes directas, inversas e homopolares
das diversas redes em estudo. O objectivo
do estudo foi conduzido no sentido de determinar, no caso de defeitos à terra – mono
ou difásico – as necessárias ligações à terra
de modo a verificarem-se em qualquer
ponto da redes:
correntes de curto-circuito inferiores às
correntes de defeito simétrico, porém superiores às correntes de serviço, de modo
a garantir o funcionamento selectivo das
protecções;
sobretensões das fases sãs inferiores a
1,40 Us aproximadamente 0,8 Uc.
8. As Fig. 1 e 2 representam, respectivamente, no caso de defeitos mono e difásico
à terra e em função da relação Zo/Zd:
as corrente estacionárias de curto circuito;
as tensões, a 50 Hz, das fases sãs.
Admitindo:
argumentos das impedâncias directa Zd,
inversa Zi e homopolar Zo idênticos, o
que é perfeitamente válido para redes de
Muito Alta Tensão, MAT – 400kV, 220
kV e 150 kV e com menos rigor para as
redes de Alta Tensão AT, Média Tensão
MT - 60 kV, 20 kV e 15 kV;
impedâncias directas e inversas iguais,
Zd=Zi;
nula a resistência de defeito.
Conclui-se imediatamente das Figs. 1 e 2
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que para valores de:
Zo/Zd≥1 a corrente
mais intensa, por fase,
corresponde ao defeito
difásico com terra;
Zo/Zd≥0,25 e Zo/
Zd≤1 a intensidade
das correntes nas fase
sãs no ponto do defeito do defeito monofásico são ligeiramente superiores às
do defeito difásico;
Zo/Zd=1 as correntes dos defeitos simétricos, monofásicas
e difásicas à terra são idênticas;
Zo/Zd≥1 as sobretensões das fases sãs
são praticamente idênticas, nos dois tipos
de defeitos;
Zo/Zd≤1 as sobretensões mais severas
correspondem ao defeito monofásico,
sempre inferiores ao valor da tensão simples;
Zo=Zd as tensões das fases sãs iguais à
tensão simples;
O que evidenciou o interesse de manter,
por razões de solicitação térmica, electrodinâmica e dieléctrica do equipamento, o
valor da relação Zo/Zd, em qualquer ponto
das redes em estudos, tal que 1≤Zo/Zd≤3
de modo a serem satisfeitas, em qualquer
ponto das redes de 60 kV, as condições básicas de uma eficaz de ligação dos neutros
à terra:
as correntes de defeitos assimétricos inferiores às correntes de defeitos simétricos e superiores ao limiar de funcionamento das protecções;
a rede com um grau elevado de efectividade de ligação à terra.
Na prática, as principais conclusões são válidas, no seu essencial, desde que Ro≤Xo.
9. Conforme já referido, o estudo da ligação dos neutros das redes de 60 kV foi realizado no Analisador de Redes, utilizando
a representação de defeitos monofásicos e
difásicos à terra, em componentes simétricas - redes directas, inversas e homopolares - das diversas redes em estudo.
O processamento posterior das medições
efectuadas - tensões dos sistemas directo,
inverso e homopolar, Ud, Ui, Uo e das correntes dos sistemas directo , inverso e homopolar, Id, Ii, Io, - permitiu calcular os va-

Figura 1

lores de correntes de curto-cirFigura 2
cuito e sobretensões estacionárias de defeito e com base
nestes valores efectuar uma proposta ponderada e equilibrada de ligação à terra dos
neutros de 60 kV dos transformadores
150/60 kV, 220/60 kV. Deste modo verificava-se, em qualquer ponto da rede e em
qualquer situação de carga – hora de ponta
ou vazio, estio ou inverno – as condições
básicas acima enunciadas.
10. Atendendo a que a grande maioria das
interrupções de serviço do fornecimento
de energia eléctrica é devida a incidentes
nas redes de MT e BT, reveste grande importância a consideração cuidadosa dos critérios de ligação do neutro à terra. Nas
redes de Média Tensão - 30, 20 e 15 kV
– o formalismo de enunciação e resolução
da questão da ligação do neutro é idêntico
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ao das redes de tensões mais elevadas,
sendo, no entanto, de prestar atenção a
que na MT os valores de Ro e de Rd apresentam valores significativos perante os valores homólogos de Xo e de Xd, o que não
permite as habituais simplificações de cálculo, hoje em dia de menor relevância, em
face das facilidades oferecidas pelo cálculo
numérico. As soluções utilizadas para a
questão da ligação do neutro variam conforme o país; assim, na Itália a grande maioria das redes de MT são exploradas com
neutro isolado e uma pequena minoria com
bobina de Petersen; em Espanha, cerca de
70% das redes são exploradas com neutro
rigidamente ligado à terra e 30% dos neutros são ligados à terra mediante uma reactância limitadora das correntes de curto-circuito à terra; na Polónia, Alemanha,
Áustria, Finlândia e nos Países Escandinavos é habitual a utilização das bobinas de
Petersen, enquanto em França é usual a ligação dos neutros mediante uma impedância limitadora das correntes de curto-circuito que permite, no entanto, correntes
de defeito com valor compatível com o
funcionamento das protecções de máxima
de corrente. A difusão de protecções sensíveis à tensão homopolar permite, por
outro lado, a detecção rápida e selectiva
de defeitos à terra em redes de neutro isolado. É ainda de referir que, hoje em dia,
as protecções actuais, protecções estáticas,
são sensíveis aos gradientes das sobretensões transitórias o que permite a rápida eliminação de defeitos. Pode concluir-se que

nas redes de MT não existe, ao contrário
do que acontece nas redes de tensão mais
elevadas, uma solução consensual, dependendo a solução adoptada dos variados condicionalismos locais, tais como:
a extensão da rede e a sua mobilidade
de configuração;
a resistividade do terreno;
a eventual interligação com outra redes;
a qualidade exigida para a curva de tensão e para a continuidade de serviço;
a decisão efectuada em matéria de investimento a efectuar em protecções de
elevada selectividade;
E, porventura, como aspecto decisivo, a
própria cultura tecnológica da Empresa e
dos seus Consultores.
11. As considerações dos capítulos anteriores contemplaram apenas as sobretensões e sobreintensidades internas, devidas
a defeitos à terra, no seu regime forçado,
à frequência industrial. Convirá, no entanto, ter presente que sempre que ocorre
uma mudança brusca na configuração dos
circuitos, por exemplo num curto-circuito,
sobrepõe-se um fenómeno transitório, de
frequência própria fo, condicionado pelas
auto-induções, capacidades e resistências
em jogo. Os valores das sobretensões e sobreintensidades serão tanto mais elevadas
quanto mais próxima for a frequência fo
da frequência industrial, de 50 Hz , isto é,
próximo das condições de ressonância. Para
a análise do fenómeno há a considerar o
primeiro período, a que corresponde a configuração com persistência do curto-circuito e o período posterior, relativo a uma
configuração após a extinção do arco. Estas
sobretensões transitórias serão, naturalmente, agravadas pelo aparecimento de
possíveis e sucessivos reacendimentos da
corrente do arco, que é, essencialmente,
capacitivo - a tensão máxima de reacendimento coincide com o instante da passagem por zero da corrente do arco. Numa
rede de neutro isolado, designando por L
a auto-indução directa e por Co a capacidade homopolar, vistas do ponto de defeito, tem-se em primeira aproximação,
uma frequência própria, durante o curto-circuito fo=1/2 1/ 3LCo que aumentará para fo1=1/2 1/ LCo após a eliminação do curto-circuito e dando lugar a
possíveis arcos intermitentes, fortemente

prejudiciais. Nas considerações anteriores
desprezou-se o amortecimento devido a
resistência equivalente, longitudinal e transversal harmónica, R, o que é perfeitamente
válido para redes de MAT e AT. Assim,
numa rede de MT com cabos a 15 kV e
com uma extensão da ordem de 200 km
ter-se-á, durante um curto-circuito, uma
sobretensão transitória com uma frequência própria próxima de 50 Hz que pode
originar, durante o curto-circuito, uma sobretensão transitória da ordem de 4 vezes
a tensão composta, embora rapidamente
amortecida de acordo com os valores das
resistências em presença. Numa rede de
linhas aéreas, a gravidade das sobretensões
transitórias só se põe para redes muito extensas, com algumas centenas de quilómetros de extensão. As presentes considerações pretendem mostrar que em muitos
casos a análise do comportamento da rede
com defeito à terra não se deve limitar ao
cálculo do fenómeno a 50 Hz, mas dever-se-á analisar também o regime transitório
associado, nomeadamente no caso do estudo da sensibilidade do comportamento
das redes a diferentes tipos de ligação dos
neutros à terra e na definição e ajuste das
protecções numéricas.
* Engenheiro Electrotécnico

NOMENCLATURA

AT
BT
F
Id, Ii, Io

–
–
–
–

MT –
Rd, Ld, Cd, Zd –
Ri, Li, Ci, Zi –
Ro,Lo, Co, Zo –
Uc –
Us –
Ud, Ui, Uo –
–

Alta Tensão
Baixa Tensão
Frequência da tensão alternada
Correntes dos sistemas directo, inverso,
homopolar
Média Tensão
Resistência, auto-indução, capacidade,
impedância do sistema directo
Resistência, auto-indução, capacidade,
impedância do sistema inverso
Resistência, auto-indução, capacidade,
impedância do sistema homopolar
Tensão composta
Tensão simples
Tensões dos sistemas directo, inverso,
homopolar
Frequência angular ( =2 f )
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Engenharia

Carlos Borrego, Alexandra Monteiro e
Myriam Lopes *

ual é o papel do engenheiro na nossa
sociedade?
É uma pergunta que parece fácil de
responder, mas que analisada com alguma
atenção, pode criar dificuldades ao interlocutor. Basta pensar na versatilidade de funções que alguém com o título de engenheiro
pode desempenhar. A resposta pode ser
tão diversa quanto a formação, percurso e
situação de cada cidadão (vide a propósito
a rubrica Em Foco da Ingenium N.º 89).
A resposta ao papel do engenheiro na nossa
sociedade torna-se, de facto, complicada de
responder quando o exercício da sua função se encontra espalhado pelas várias áreas
de actividades, como observado na análise
Em Foco na última edição desta revista.
Um engenheiro não é (nem nunca terá sido),
como tradicionalmente é reconhecido, aquele
cujo caminho profissional passa indubitavelmente pela indústria, pelas obras ou pela
oficina. Há, e sempre houve, engenheiros
que tiveram outros papéis na sociedade: engenheiros com cargos
de docentes, e por isso dedicados
ao ensino; engenheiros investigadores,
tanto nas universidades como em
institutos e, inclusivamente, nas
empresas; engenheiros com cargos políticos, empregando os seus
saberes e práticas para o desenvolvimento das populações e das
regiões. Estas são algumas das dimensões do papel do engenheiro, que vão
muito para além da praxis de engenharia
comummente associada à profissão de engenheiro.
Qual é a importância, destaque e desempenho do engenheiro em cada uma destas
funções?
De acordo com os dados divulgados pelo

Q

Observatório da Ciência e do Ensino Superior, o número de investigadores com a
licenciatura em engenharia é da ordem dos
22%. Um número apenas ultrapassado
pelas ciências exactas
e naturais, sociais e humanas. O inquérito realizado aos membros da
OE (Ingenium N.º 90)
mostra que cerca de
23% dos engenheiros
têm formação pós-graduada, embora apenas
cerca de 6% dos engenheiros se dediquem à investigação e desenvolvimento, como principal área de actividade (Figura 1).
Estes engenheiros investigadores trabalham,
na sua maioria, em Instituições Privadas
Sem Fins Lucrativos (IPSFL). No entanto,
Figura 2

analisando-se os dados relativos às publicações científicas produzidas por estes engenheiros, descobre-se que representam,
em média, apenas 14% do total de publicações anuais, apesar do número de publicações ter aumentado nos últimos anos
(Figura 2).
Ao continuar a pesquisa nas numerosas estatísticas do Observatório, descobre-se um
outro facto interessante: o número de bolsas de doutoramento não é proporcional
nem tem nenhuma relação
aparente com o número de
investigadores e de publicações científicas por ano. Na
realidade, a engenharia e tecnologia ocupava, em 2002,
o 4.º lugar no rácio “número
de publicações por número
Milhares de Euros

Figura 1

Uma profissão, várias dimensões
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de bolsas de doutoramento” (3,39), tendo
o valor triplicado desde 1990. Este indicador é liderado pelo grupo das ciências exactas, com 7,98 publicações por bolsa de
Figura 3

doutoramento, em 2002. À excepção das
ciências sociais e humanas, todas as áreas
apresentam uma tendência de crescimento
no número de publicações por aluno de
doutoramento.
A pergunta surge: que tipo de investigação
fazem em geral os engenheiros?
Provavelmente serão mais procurados para uma investigação de
foro aplicacional, e pouco fundamental, com financiamentos próprios ou privados (por exemplo,
centros tecnológicos), que não
dependa inteiramente do apoio
do Estado, nem vise desenvolver
um currículo científico para carreira académica (Figura 3).
Mas se os engenheiros não são os “reis” da
investigação nem em número, nem em bolsas, nem em publicações, são-no nas despesas com investigação e desenvolvimento,
dado que cerca de 30% das despesas totais
são reclamadas pela área da engenharia e
tecnologia. Ao que tudo indica, fazer investigação em engenharia é dispendioso
(Figura 4).
Estes números podem, no entanto, esconder outra realidade, a de engenheiros in-

Figura 4

Análise
vestigadores mas com o “chapéu” de professores que, por exigências da própria profissão, assim têm de ser classificados. Os
professores universitários são o exemplo
perfeito da dualidade entre o ensino e a investigação.
De um modo geral, verifica-se que os docentes dos cursos superiores de engenharia são formados em engenharia. Na ausência de dados estatísticos sobre formação
de base dos docentes universitários, um
olhar cuidado para o número de cursos e
alunos desta área poderá dar uma ideia da
importância do engenheiro professor. Usando
novamente o Observatório da Ciência e do
Ensino Superior como fonte de dados, “observa-se” que, em média, 17% dos alunos
do Ensino Superior frequentam cursos de
engenharia (este valor aumenta para 30%
considerando só o sexo masculino e diminui para 7% excluindo este género). Por
outro lado, 15% dos cursos superiores são
de engenharia (Figura 5).
Estes valores, para além de mostrarem a
atractividade das licenciaturas em engenharia, revelam a importância do engeFigura 5

nheiro como docente universitário e confirmam a ideia já anciã da preferência do
sexo masculino pela engenharia. De facto,
os valores mostram que esta é a área de
estudo onde é maior a discrepância da distribuição em género. Será que isto apenas
traduz uma predisposição genética aliada
a factores socio-culturais? Ou será que as
mulheres deveriam ter um papel mais relevante na engenharia e, como tal, estabelecerem-se acessos privilegiados, tal como
se vem pugnando noutras situações?
Em termos de evolução, é curioso observar
que o ingresso nos cursos de engenharia contraria a tendência geral, e unanimemente
aclamada, de redução do número de alunos.
Na realidade, este tem-se mantido relativamente constante ao longo dos últimos anos.
Este facto pode estar relacionado com a di-

versificação e especialização verificada nos cursos de engenharia
nas últimas décadas, traduzida
na OE pela criação de novos Colégios. Apesar do interesse demonstrado, se se analisar a taxa
de insucesso no Ensino Superior
verifica-se que é na área da engenharia que ela é mais elevada
(acima dos 50%!) (Figura 6).
O gráfico suscita de imediato a
palavra “Porquê?”. A questão não tem uma
resposta imediata. Há quem aponte como
principais razões algumas falhas na formação do estudante de engenharia actual, nomeadamente a falta de conhecimentos nas
áreas base (física e matemática), a falta de
hábitos de pensamento e reflexão, a falta
de atitude crítica e uma dependência quase
total da máquina de calcular. Mas não haverá também deficiências ao nível do ensino da engenharia? Um bom engenheiro
não tem de ser necessariamente um bom
professor, precisará, tal como todos os docentes, de uma formação pedagógica e social. Para além disso, a desarticulação existente entre o ensino teórico e a prática da
engenharia, aliada a um ineficiente acompanhamento da evolução computacional,
poderão estar na base do insucesso e desmotivação da sua aprendizagem.
A implementação da Declaração de Bolonha deve constituir um elemento revitalizador do ensino da engenharia em Portugal e contribuir, através de uma maior mobilidade, para o desenvolvimento de novas
aptidões e para o aumento do sucesso na
formação de engenheiros. Para além disso,
é uma oportunidade de reflexão sobre a
empregabilidade e o tipo de competências
que se pretendem dos licenciados em engenharia.
A passagem do professor engenheiro ao político engenheiro ocorre algumas vezes, com
naturalidade, mas talvez menos do que se
julgue. De facto, perguntando ao leitor qual
seria a percentagem expectável de engenheiros na Assembleia da República, provavelmente poucos seriam os que acertariam. Trata-se de um valor bastante mais
baixo do que todos os que se apresentaram
até aqui. Inferior mesmo ao número de alunas em engenharia! Na realidade, apenas
6% dos deputados que constituem a actual
Assembleia da República têm formação em

Figura 6

engenharia, igualando em número os deputados com o máximo de 12.º ano (www.
parlamento.pt).
Será este número adequado à representação da sociedade? E porque razão uma representatividade tão baixa? Deverão as leis
e decisões políticas ser tomadas principalmente por advogados? Parafraseando alguém, “é melhor que as decisões políticas
sejam tomadas por engenheiros, do que as
decisões de engenharia serem tomadas por
políticos”. Na realidade, seja qual for o ângulo de visão, a representatividade actual
do engenheiro deputado na discussão dos
problemas do estado e do cidadão, parece
ser insuficiente.
É curioso analisar, no entanto, que este
“défice” de representatividade desaparece
quando se analisa a constituição do actual
Governo. Neste caso, o grau académico
em engenharia parece simbolizar uma mais
valia, já que cerca de 25% dos Ministérios
são governados por engenheiros. Para além
disso, há que salientar que a única mulher
Primeira-Ministra era... engenheira!
Será agora mais fácil responder à questão
inicial de “qual é o papel do engenheiro na
nossa sociedade?”
Se as expressões “produto” e “processo” forem as palavras-chave na definição de um
engenheiro, então dir-se-ia que a sua criação e desenvolvimento deveria ser feita pelo
engenheiro-investigador, a sua implementação e aplicação realizada na indústria, o seu
conhecimento transmitido pelo engenheiro-professor e, finalmente, a sua regulamentação proposta pelo engenheiro-político. Em
suma, uma sociedade de vários engenheiros,
não adversários, mas que trabalham, em vez
disso, para o bem comum.

* Departamento de Ambiente e Ordenamento,
Universidade de Aveiro
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Qualidade Acústica nos Edifícios
Uma obrigação exigencial

Jorge Patrício *

apanágio das sociedades desenvolvidas que o cidadão deixe de ter preocupações de sobrevivência para passar
a exigir qualidade nos produtos e serviços
que adquire. Um dos domínios em que tal
é evidente respeita ao mercado da habitação. Quem compra uma casa exige qualidade na construção e no desempenho, não
se contentando já com a simples enumeração comercial de valências comportamentais avulsas. Este facto obriga a que todos os intervenientes no desenvolvimento,
promoção e licenciamento de edifícios habitacionais: projectistas, promotores, construtores, fiscalizadores e licenciadores, passem a ter uma responsabilidade acrescida
nos produtos que colocam no mercado.
Neste enquadramento, um dos aspectos
que o consumidor final mais releva tem a
ver com as condições de conforto interior
que a habitação adquirida lhe pode proporcionar, em função dos seguintes domínios
exigênciais: isolamento térmico, eficiência
energética, ventilação, iluminação natural
e exposição solar, e conforto acústico.
Como alguém desde há muitos anos ligado
à área da acústica, apraz-me, assim, verificar que a maior parte das pessoas que com-
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pra casa elege o conforto acústico como
uma das valências mais importantes na qualidade da habitação. Efectivamente, a protecção relativamente ao ruído produzido
pela vizinhança, no seu usufruto normal, ou
pela circulação rodoviária exterior, é substancialmente realçada pelos adquirentes.
Na realidade, quem é que gosta de ser incomodado pela descarga de um autoclismo
pertença de outra fracção autónoma, por
conversas intrusivas provindas dos fogos adjacentes, pelo arrastar de móveis nos pisos
superiores (ou mesmo inferiores), pelo funcionamento de maquinaria de apoio, pela
passagem próxima de aviões ou comboios,
pelo buzinar dos automóveis ou pela estridência das motorizadas? Nos casos de edifícios com utilização mista, o problema é
ainda mais agudo, dada a coexistência (nem
sempre pacífica) entre zonas de comércio
e serviços (padarias, cabeleireiros, cafés, talhos, etc.) com espaços de repouso e lazer,
as quais são extremamente potenciadoras
de queixas devidas ao ruído e que, não
muito raramente, derivam em processos de
contencioso judicial.
É um facto que grande parte das habitações que se constrói em Portugal não tem
condições acústicas (tanto de isolamento
sonoro como de propagação de ruído) aceitáveis! Todavia, esta situação parece paradoxal, na medida em que existe regulamentação nacional sobre a matéria (DL
129/02), a qual define claramente um conjunto de exigências, cuja verificação permitiria assegurar condições médias de conforto
acústico consentâneas com o bem-estar e
os padrões de qualidade de vida dos tempos modernos.
Então, onde está o problema?
Se calhar está no facto de muitas Câmaras
Municipais não exigirem a entrega do projecto acústico do edifício, cuja construção
licenciam, violando o disposto na Portaria
1110/2001 que explicitamente consagra
tal peça como elemento integrante do projecto global de licenciamento.

Se calhar está nos coordenadores de projecto que entendem a acústica como algo
de marginal relativamente a projectos mais
nobres (estruturas e arquitectura), assumindo-a apenas como necessária para instrução de processo administrativo de licenciamento.
Se calhar está nas fiscalizações que, não
sendo residentes, se limitam a vistoriar ocasionalmente as obras, não cumprindo a missão que lhes foi cometida e para a qual foram contratadas.
Se calhar está em muitos projectistas de
acústica que, sem os devidos conhecimentos da matéria e com formação deficiente,
produzem displicentemente projectos acústicos de péssima qualidade.
Se calhar está nas autarquias que não providenciam a formalização de verificações
de conformidade aos edifícios a que consagram licença de habitabilidade.
E, se calhar, está também em todos nós por
deficit de cultura de responsabilidade!
É meu entendimento que a Ordem dos Engenheiros pode e deve ter um papel relevante e moralizador nos actos que os seus
membros praticam no âmbito das suas competências profissionais na área da acústica.
Este papel pode ser feito de duas formas:
uma com base na certificação criteriosa dos
seus membros para o exercício da actividade correspondente; e outra a partir da avaliação periódica e aleatória (exercida em
parceria com as Câmaras Municipais) da
qualidade dos projectos submetidos a licenciamento. Daria, assim, a Ordem dos Engenheiros o exemplo a outras Ordens profissionais e serviria como padrão de referência de credibilidade procedimental, no
campo da engenharia acústica. Existe uma
Comissão de Especialização em Engenharia Acústica que pode dar todo o apoio a
este desiderato.
É que a qualidade acústica dos edifícios,
locais onde passamos a maior parte do nosso
tempo, seja em actividades de lazer, trabalho ou simples repouso, não é uma mero
aspecto circunstancial! É uma necessidade
intrínseca dos tempos modernos e da evolução da qualidade de vida de todos nós.
* Sub-Coordenador da Comissão de Especialização
em Engenharia Acústica da Ordem dos Engenheiros
e Presidente da Sociedade Portuguesa de Acústica
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Em que ponto estamos
relativamente à Camada
de Ozono?

João F. P. Gomes *

“buraco” da camada de ozono tem
sido considerado como uma história
de sucesso das políticas ambientais
globais [1], tanto mais que se verificou, recentemente, que pela primeira vez nos últimos 50 a 100 anos a abundância de substâncias que provocam a depleção do ozono na
atmosfera (SDO) entrou em declínio [2].

O
1986

2000

foram emitidos vão continuar a fazer a sua
acção destruidora durante muito tempo.
Além disto, a destruição do ozono na alta
atmosfera ocorre, em maior extensão, quando
a temperatura destas camadas é baixa. Nestas condições, este efeito conhece variações
sazonais.
Com efeito, no ano 2000, as dimensões do
“buraco” da camada de ozono atingiram
um valor máximo de 27 a 28 milhões de
km2 [2], devido a um Inverno particularmente frio.

Isto porque o aquecimento climático é
acompanhado de um arrefecimento da alta
atmosfera em altitude, o que pode acelerar a destruição da camada de ozono.
Anteriormente à descoberta da possível
correlação entre estes dois fenómenos estimava-se que a recuperação da camada de
ozono não deveria começar a ocorrer antes
de 2010-15, e que a recuperação completa
dessa mesma camada só poderia começar
a ser esperada cerca de 2050-60.
A eventual correlação entre os dois fenó2004

2002

Mapas das concentrações de ozono (em unidades Dobson) sobre a Antárctica (Fonte: [3])

Com efeito, cerca de dois anos após a sua
descoberta, sobre a atmosfera da Antárctica, os governos de diversos países, entre
os quais a maioria dos países da União Europeia, assinaram em 1987 um acordo,
chamado Protocolo de Montréal, com o
objectivo de reconstituir a concentração
de ozono na alta atmosfera. Este acordo
entrou em vigor em 1989 e visa reduzir,
progressivamente, as emissões dos gases
que provocam a deplecção do ozono, tais
como os CFC (cloro-fluoro-carbonados),
presentes nos fluidos frigoríficos, gases propulsores e agentes extintores e retardantes
de chama.
Uma vez que os CFC têm um tempo de
vida média na atmosfera compreendido
entre 50 e 100 anos, os gases que entretanto
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Em 2002, as dimensões sofreram um decréscimo e o “buraco” foi mesmo dividido
em duas partes distintas, devido a uma vaga
de calor sem precedentes na região.
Nas figuras seguintes apresenta-se, graficamente, a situação em unidades Dobson ao
longo dos anos, sendo todas referidas ao
dia 24 de Setembro, o que mostra as dimensões máximas do fenómeno, que ocorrem antes do Inverno e da Primavera antárcticas.

menos poderá resultar na revisão, para mais
longe, destas expectativas, a menos que o
Protocolo de Kyoto venha a ter resultados
positivos em breve, sobre a diminuição das
emissões de gases com efeito de estufa.
* Eng.º Químico, Doutor Eng.ª Química, IST;
Instituto de Soldadura e Qualidade, Director-Adjunto;
Responsável do Centro de Tecnologias Ambientais;
Professor Auxiliar da Universidade Lusófona,
Regente da disciplina de Poluição Atmosférica
E-mail: jpgomes@isq.pt

Tudo isto nos leva a crer que, enquanto
anteriormente se pensava que este fenómeno era totalmente independente das
emissões dos gases de estufa, tais como o
dióxido de carbono, os dois fenómenos
podem, de facto, estar relacionados.
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EDP - Energias de Portugal

A estratégia da EDP face
às condicionantes de Quioto

hoje consensual entre a comunidade
científica que as actividades humanas
causam impactes no ambiente e que
estes se têm agravado ao longo dos últimos
anos. Desde o século XVIII, que o desenvolvimento tem requerido um maior acesso
às fontes de energia, favorecendo a agudização dos impactes ambientais. Estes impactes incluem o aumento da concentração
de gases com efeito de estufa (GEE) (como
por exemplo o dióxido de carbono ou o
metano) e a poluição atmosférica, entre outros.
Nos anos 80, constatou-se que seria necessário actuar em relação às alterações climáticas, o que levou à criação de um painel
intergovernamental internacional de alterações climáticas. Do trabalho deste, e
tendo como objectivo a estabilização da
concentração de GEE na atmosfera de
modo a prevenir que as acções antropogénicas interfiram no sistema climático, estabeleceu-se o Protocolo de Quioto que
compromete os países desenvolvidos em
reduzir as suas emissões de GEE em 5%,
em relação aos níveis de 1990, no período
de 2008 a 2012. À UE exigiu-se um esforço
de redução de 8%, tendo sido este esforço
partilhado de acordo com o princípio de
burden sharing (ou repartição diferenciada),
permitindo aos Estados ajustar a sua contribuição com as suas especificidades socio-económicas sem, porém, comprometer o
objectivo global. Portugal aceitou assumir
uma posição eventualmente demasiado am-

É

Neste contexto, o sector eléctrico nacional tem conseguido
satisfazer a procura de uma forma
eficiente (Figura 3). Embora o
aumento da procura tenha sido
de +61% entre 1990 e 2002, as
Figura 2 - Crescimento do PIB e Emissões em Portugal versus 1990 (Fonte: PNAC)
emissões específicas diminuíram
biciosa no processo de negociação deste ob- 17% no mesmo período. Mesmo assim, as
jectivo, porque embora se tenha permitido emissões globais aumentaram no sector deao país um aumento em 27%
das suas emissões, este corresponde às emissões per
capita mais baixas na UE e
descontextualizadas do processo de desenvolvimento
nacional (Figura 1).
Em Portugal,
o crescimento
Figura 3 - Variação da procura energética
do PIB e das (Fonte: Inventário Nacional de GEE, Análise EDP, PNAC)
emissões de
CO2 face a 1990 estão forte- vido ao aumento da procura, e esta enconmente correlacionadas (Figura tra-se ligada ao natural desejo de aumento
2). Assim, nas condições ac- dos níveis de conforto das populações, protuais, o limite imposto a Por- cesso que é irreversível numa economia
tugal poderá comprometer o aberta como a portuguesa.
esforço de convergência eco- Os sectores que, por inerência das suas acnómica que o país tem vindo tividades ou da tecnologia, dependem fora efectuar ao longo das últi- temente de energia, sempre tentaram opFigura 1 - A situação relativa dos países entre objectivo de Quioto versus desvio
em relação ao objectivo (Fonte: Comissão Europeia, Eurostat, Análise EDP)
timizar a sua eficiência energética. Quanto
mas décadas.
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aos restantes sectores, nunca lhes foi imposto qualquer limite ou benefício na redução de emissões e, como tal, as suas ineficiências foram sempre mais elevadas, correspondendo à externalização do custo de
emissão (Figura 4).

Figura 4 - Distribuição do crescimento das emissões nos diferentes sectores
(Fonte: Comissão Europeia, Inventário Nacional de GEE, Análise EDP)

Neste contexto, o sector eléctrico é dos
mais eficientes. Ao compararmos as emissões previstas específicas dos parques electroprodutores, verificamos que Portugal é
o sétimo país com o parque mais eficiente.
De facto, ao retiramos a componente da
produção de origem nuclear, Portugal posiciona-se como o 5.º país mais eficiente
(Figura 5).
É importante contextualizar que, relativamente ao consumo de petróleo, de acordo

com os balanços energéticos nacionais da DGGE, dos cerca de 18Mtep
importados, 15,2Mtep ficam disponíveis para consumo. Destes, 21%
é consumido para produção de outras formas de energia, como Figura 6 - Consumo de petróleo em Portugal em 2003 (Fonte: DGGE)
a eléctrica, 11% é consumido para produção de no- a 1990, cujo impacte na economia eurovas formas de matéria-prima, peia é imprevisível. O esforço nacional de
45% é consumido pelo sec- redução exige a participação de todos, já
tor dos transportes, 9% con- que todos os sectores desempenham um
sumido pela indústria, 11% papel fundamental no cumprimento do
consumido pelos sectores de PNAC, pois todos os desvios a este plano
serviços e residencial e 2% serão colmatados pelo Orçamento Geral
consumido pelo sector da do Estado ou por agravamento do custo de
importantes factores de produção.
construção (Figura 6).
Os objectivos de redução ne- Os sectores no comércio de emissões estão
gociados para Portugal per- a implementar activamente medidas que
mitiram aos diferentes sec- garantem a sua contribuição para o esforço
tores um doseamento gra- de redução. A exclusão da quota-parte de
dual até 2010, corporizados responsabilidade dos sectores fora do cono cumprimento do PNAC mércio no esforço de redução prejudica o
(Plano Nacional de Altera- país, dado que terá que se cobrir o défice
ções Climáticas). No entanto, gerado. É, assim, urgente a monitorização
perspectiva-se até 2020 uma e a agilização das medidas do PNAC, gaFigura 5 - Emissões específicas do parque electroprodutor português quando
comparado com países com produção termoeléctrica nuclear
redução das emissões em 15 rantindo-se que até 2010 o défice nacional
(Fonte: Eurelectric, Análise EDP)
a 30% dos GEE em relação não ultrapassará o previsto (Figura 7).
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e a criação de um imposto sobre carbono,
metano e outros (ex.: taxa sobre eficiência
nos electrodomésticos).
Na Europa, do lado da oferta, a restruturação do sector energético conduziu a um
ganho de eficiência económica da produção de energia, mas deixou relativamente
“esquecido” o lado da procura. Contudo, a
eficiência económica e ambiental só poderá
ser alcançada incluindo toda a cadeia energética de valor. Assim, a estratégia da EDP
é posta em prática quer ao nível da oferta
de energia, quer ao nível da procura.
Do lado da oferta, o Comércio de Emissões, em conjugação com a liberalização do
sector eléctrico, impôs um aumento da eficiência e a integração em todas as decisões
de investimento do custo carbono, levando
ao natural abandono das tecnologias menos
eficientes. Neste sentido, a EDP tem previsto o investimento em centrais até 2012
totalizando 5,7GW de produção (52% em
energias renováveis e 49% em ciclo combinado a gás natural), o que permitirá reduzir em 41% as emissões específicas do
Grupo EDP. Adicionalmente, preparou-se
para o mercado liberalizado, criando a uniO próximo período de negociação do es- dade de Trading que gere online as licenforço de redução para 2008-2012, precisa ças de emissão atribuídas. Ainda na gestão
de ser cuidadosamente preparado, tendo de licenças, a EDP investiu 5M em funem conta a experiência passada e a situa- dos de carbono do Banco Mundial, dos
ção presente de fragilidade económica em quais espera retorno de licenças a partir de
Portugal, devendo-se definir um mix ener- 2008 (Figura 8).
gético e carbónico de produção nacionais Do lado da procura energética, ainda não
com objectivos para todos os sectores emis- estão criadas as condições que mitiguem as
sores. Por outro lado, é importante avançar diversas barreiras à eficiência. A EDP actua
já com medidas de curto prazo para garan- na minimização de algumas destas barreiras,
intervindo onde o aumento de emissões tem
sido muito relevante,
como é o caso do sector
residencial e dos transportes.
Está, assim, em implementação uma estratégia com medidas de três
tipos: estruturais, de inFigura 7 - Tendência de emissões de acordo com o PNALE e os objectivos de Quioto e de
formação e internas.
pós-Quioto perspectivados (PNAC)
As medidas estruturais
tir efeitos efectivos em 2020, tais como: a ou de sensibilização para a formação devem
exploração do potencial hídrico existente ser vistas a médio/longo prazo. O objecno país; o ordenamento do território e a tivo destas é formar as duas “categorias”
política habitacional de promoção de efici- de pessoas que mais directamente podem
ência energética; a implementação de pro- passar a mensagem: os jovens e os técnicos
gramas de eficiência energética e carbónica de engenharia e arquitectura.

Figura 8: Mix de emissões específicas do Grupo EDP
(Análise EDP)

As medidas de informação servem para
alertar e sensibilizar o público em geral para
os benefícios da economia no consumo
energético, mostrando que esta não implica um sacrifício de conforto. Neste sentido, a EDP tem prevista a implementação
de diversas acções, algumas delas já concretizadas.
Para os clientes industriais e de serviços é
já prática corrente a oferta de alguns serviços, tais como auditorias energéticas e a
implementação de medidas de eficiência
energética.
Este esforço externo só faz sentido conjugado com um esforço de implementação
de medidas internas de redução de emissões, dando o exemplo para o exterior.
Neste sentido, a EDP busca a máxima eficiência energética de todas as actividades,
para além daquelas que estão integradas
no comércio de emissões. Este esforço foi
reconhecido com a atribuição do prémio
Greenlight da UE, pelo projecto de iluminação eficiente nos edifícios EDP em Coimbra, e que se pretende que seja alargado
aos restantes edifícios administrativos do
Grupo EDP.
No que diz respeito aos transportes, a EDP
pretende optimizar a utilização de veículos através da implementação de esquemas
de mobilidade dos seus colaboradores, da
reconversão da frota para veículos híbridos
e da recuperação das emissões da frota em
projectos de CO2.
Esta resposta, por parte EDP, quer do lado
da oferta quer do lado da procura, insere-se num contexto do aumento da responsabilidade social nas condicionantes do Protocolo de Quioto. Neste contexto, a busca
da eficiência em toda a cadeia de valor beneficiará directamente as empresas que
participam no Comércio de Emissões e,
n
indirectamente, todos nós.
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Estudo de Comercialização no Sector Hortofrutícola
Análise da Evolução das Cotações
Maria Antónia Figueiredo *

Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações Agro-alimentares divulgou, no dia 28 de Dezembro de 2005, o Estudo ”Comercialização
no Sector Hortofrutícola – Análise da Evolução das Cotações”.
Na apresentação pública do Estudo, que
decorreu na Ordem dos Engenheiros, em
Lisboa, além da Presidente, Eng.ª
Maria Antónia Figueiredo,
participaram o Bastonário da
Ordem,

O

Eng.º Fernando Ferreira Santo, e o Professor Catedrático do Instituto Superior de
Agronomia, António Monteiro, que efectuou o acompanhamento e revisão técnica do
estudo.
Este Estudo analisou a evolução das cotações em frutas e hortaliças durante os anos
2000, 2001, 2002 e 2003, nos vários agentes de fileira, desde o produtor ao consumidor, e constatou que existe um acentuado
desequilíbrio na distribuição de rendimento
gerado na fileira hortofrutícola.
Os produtores agrícolas são os que ficam
com a margem mais baixa. Os distribuidores são os ganhadores neste sector. O sector da distribuição (grandes superfícies, intermediários, retalhistas), chega a ficar com
70% do preço final do produto.
O estudo analisou em detalhe a Pêra-Rocha,
Maçã Golden Delicious, Cenoura e Couve-flor. E constatou essa tendência nos
quatro produtos e nos quatro anos analisados.
No que respeita à fileira da Pêra-Rocha, verificou-se que tem
ocorrido uma apropriação relevante do rendimento gerado pelo produtor sem qualquer ganho para o consumidor, uma vez que, na média
dos quatro anos estudados,
aproximadamente 68% do
rendimento gerado com a
comercialização desta fruta
fica na distribuição, com
dominância dos operadores
dos mercados retalhistas que
absorvem mais de 46% do
valor da comercialização, sendo,
assim, o sector com maior influência no estabelecimento do
preço final do produto.
No que respeita à fileira da Maçã
Golden Delicious, aproximadamente 69% do rendimento gerado com
a comercialização desta maçã fica na
distribuição, com dominância dos ope-
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radores dos mercados retalhistas que
absorvem mais de 54% do valor da
comercialização, e aproximando-se
este valor dos 62% em 2002.
Por outro lado, o peso dos mercados
produtores no estabelecimento do
preço final atingiu, em 2002, o valor
mais alto do quadriénio em análise,
e que foi apenas 22%, tendo o mais
baixo ocorrido em 2001, onde os produtores apenas ficaram com 11% do
preço final pago pelo consumidor.
No caso das hortaliças a situação é semelhante.
Na cenoura, mais uma vez no quadriénio 200-2003, a situação caracterizou-se por uma apropriação relevante
do rendimento gerado pelo produtor,
sem aparente ganho para o consumidor. Aproximadamente cerca de 65%
do rendimento gerado fica na distribuição,
com dominância dos operadores dos mercados retalhistas que absorvem em média
mais de 46% do valor da comercialização
sendo, assim, o sector com maior influência no estabelecimento do preço final do
produto.
À semelhança do que aconteceu nas outras fileiras analisadas, também ao nível da
couve-flor se verificou uma apropriação relevante do rendimento gerado pelo produtor, sem ganhos para o consumidor: aproximadamente 70% do rendimento gerado
com a comercialização desta hortaliça fica
na distribuição, cuja dominância cabe aos
operadores dos mercados retalhistas, que
absorvem em média 50% do valor da comercialização, tornando-se assim, mais uma
vez, o agente que mais influencia o preço
final do produto.
Assim, em jeito de conclusão final, podemos afirmar que não obstante o acréscimo
de cotações nos diferentes sectores da fileira
em análise (produtores, estação fruteira,
mercados abastecedores e mercados retalhistas – pequenas e grandes superficies), foi
também notório que o sector em que esse
acréscimo se evidenciou mais foi no dos
mercados retalhistas, o que se traduziu num
aumento da margem de comercialização absoluta verificada, nomeadamente, entre os
produtores e os retalhistas. Este aspecto per-

mite concluir que, de facto, no quadriénio
analisado, os consumidores pagaram mais
pelos produtos hortofrutícolas observados,
não sendo essa valorização sentida ao nível
da produção.
Por outro lado, este estudo permitiu demonstrar que este aspecto não se encontra
apenas associado a uma determinada fruta
ou hortaliça, mas alargado a todas as fileiras aqui analisadas e, possivelmente, abrangente a outras fileiras deste sector.
Este estudo pretende ser um alerta para
este tipo de situações.
Comentário à publicação “Estudo da comercialização do sector hortofrutícola”
produzido pelo Eng.º António Cipriano
Afonso Pinheiro, Professor Catedrático
da Universidade de Évora e especialista
em Economia e Política Agrícolas.
A crescente competição que se verifica em
todos os mercados exige que cada interveniente no processo de produção-comercialização (desde o produtor da matéria-prima
até ao consumidor do produto final) seja
o mais eficiente possível e que se aproprie
da parte do valor final a que, numa repartição equitativa, tem direito. Quando algum
dos elos desta cadeia não é eficiente ou se
apropria de uma parte maior ou menor do
que deve, mais cedo ou mais tarde, o sector deixa de ser competitivo, podendo
mesmo tornar-se inviável.

O Estudo de Comercialização no sector hortofrutícola, agora dado à estampa, é uma
boa contribuição no sentido do que acabamos de referir. Este trabalho permite analisar, para quatro produtos de grande importância económica e para um período de
quatro anos, a evolução dos preços nos diferentes segmentos da cadeia e o peso de cada
segmento na formação do preço final.
Este trabalho deve ser continuado, para estes
e outros produtos, criando séries temporais
de indicadores standard – de preferência
poucos, mas de aceitação universal –, que
permitam não só avaliar como evolui, ao
longo do tempo, cada elo da cadeia, mas
também possibilite fazer comparações entre
sectores homólogos nacionais e internacionais. Dado que alguns produtos, como por
exemplo a pêra rocha, se destinam à exportação, os aspectos da qualidade revestem-se de particular interesse na caracterização
dos produtos e na constituição dos indicadores.
Felicita-se o Observatório dos Mercados
Agrícolas e das Importações Agro-Alimentares pela iniciativa que teve em elaborar e
editar este trabalho que constitui uma boa
base de referência para o desenvolvimento
de estudos desta natureza de que o sector
agro-pecuário nacional é ainda muito carente.

* Presidente do Observatório, CONFAGRI
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Fernando Duarte *

m estudo recente sobre justiça cível,
do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos Sociais da
Faculdade de Economia da Universidade
de Coimbra (http://opj.ces.uc.pt), divulgado pela comunicação social em Outubro
passado, intitulado: Os actos e os tempos
dos juízes: contributos para a construção
de indicadores da distribuição processual
nos juízos cíveis [1 e 4], revela que as pendências (processos a correr e ainda não concluídos) nos tribunais cíveis em Portugal
são superiores a um milhão.
Outro dado preocupante revelado naquele
estudo tem a ver com a duração média dos
litígios a decorrer nos 144 tribunais cíveis.
Em todos os tipos de processos a duração
média é superior a um ano (exceptuando
as providências cautelares que duram cerca
de 10 meses), havendo litígios que ultrapassam os três anos.
Tal estudo vem confirmar o enorme crescimento da litigância cível, em 2002 entraram nos tribunais cíveis 733 mil processos, e que os tribunais são lentos na aplicação da justiça.

U
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Resolução Alternativa
de Litígios
No Livro Verde sobre Os Modos Alternativos de Resolução de Litígios em Matéria
Civil e Comercial [2] publicado, em 2002,
pela Comissão Europeia, é referido que a
quantidade, complexidade e a tecnicidade
dos textos legislativos contribuem não só
para a morosidade, mas também para tornar mais difícil o acesso à justiça.
Alternativas aos tribunais

É hoje possível recorrer a meios alternativos para resolução de muitos litígios, através de um processo ou de um procedimento diverso da sentença judicial. São os
chamados procedimentos de conciliação,
mediação e arbitragem.
Tais procedimentos (os Julgados de Paz e
a Mediação de Conflitos de Consumo não
serão abordados neste artigo), muito divulgados e utilizados no Reino Unido e nos
Estados Unidos da América, vêm assumindo
cada vez mais importância em toda a Europa. Portugal não é excepção e existem
hoje mecanismos e entidades a que se pode
recorrer para de uma forma desburocratizada e célere resolver diversos litígios.
Tais procedimentos incluem-se nos sistemas extrajudiciais de justiça.
Quais os objectivos fundamentais destes
procedimentos? Resolver os litígios, poupar tempo, reduzir despesas, diminuir for-

malidades e burocracia (retirando os processos dos tribunais).
Conciliação
Na conciliação, as partes, com ou sem intervenção de terceiro, tentam produzir uma
solução para a sua desavença.
Havendo intervenção de um terceiro, este
conduz o processo, convidando as partes a
discutir o que as separa e ajudando-as a que,
voluntariamente, cheguem a um acordo.
O conciliador observa os aspectos objectivos do litígio, estimula uma solução não
exaustiva da questão e assiste os contendores para que alcancem um acordo que
é da responsabilidade dos mesmos.
A conciliação é um meio de resolução que
antecede, geralmente, a via arbitral no âmbito da actuação dos Centros de Arbitragem institucionalizada.
Se, da tentativa de conciliação, não resultar a solução do litígio, qualquer das partes
pode submeter o mesmo a arbitragem.

Consultório Jurídico
Mediação
A mediação é, igualmente, um meio cuja
intervenção é determinada pela vontade das
partes (autocomposição do litígio). Quase
todos os diferendos podem ser objecto de
uma tentativa de resolução amigável, mediante a intervenção de um mediador.
Na mediação o enfoque é posto na composição de interesses, por intermédio de
um facilitador (mediador) e não na definição de direitos; pretende criar espaços de
partilha e comunicação, visando: levar à
compreensão das necessidades e interesses
recíprocos, concepção de novas ideias, reformulação de propostas em termos mais
aceitáveis, estimular a criação de soluções
que resolvam os problemas actuais, salvaguardar relações, prever necessidades futuras [3]. É um procedimento flexível e informal, técnica e cientificamente desenvolvido por profissionais de diversas áreas do
conhecimento. As partes intervêm directamente no processo. Compete ao mediador (terceiro imparcial) o dever ético de
equilibrar o poder das partes (o juiz não é
totalmente imparcial, pois está vinculado
à lei), dentro de uma lógica de consensualidade. De acordo com a Associação de
Mediadores de Conflitos (www.mediadoresdeconflitos.pt), cabe ao mediador: (i)
colher o máximo de informação sobre a
natureza da disputa; (ii) ensinar as partes
a dialogar, oferecendo para tal um espaço
neutro, apelando ao respeito e ao cooperativismo; (iii) ordenar e organizar as discussões por modo a chegar a uma definição
mútua do problema; (iv) ressaltar as convergências e investigar os reais motivos das
partes em conflito; (v) motivar a criatividade na procura de novas soluções para o
problema; (vi) auxiliar as partes a negociar
a partir dos seus próprios interesses; (vii)
avaliar e redigir cuidadosamente o acordo,
assegurando-se que este seja justo, equitativo e duradouro.
A decisão final é feita não por terceiros, mas
pelas partes (é, por isso, chamada também
de negociação assistida). Futuros litígios poderão ser resolvidos de modo idêntico.
As fases da mediação: (i) solicitação da me-

diação (a um centro de mediação ou a mediadores de conflitos); (ii) avaliação das
possibilidades de mediação; (iii) contactos
preliminares com as partes; (iv) as partes
acordam em mediar o conflito:
a) Realização de sessão preparatória;
b) Escolha do(s) mediador(es);
c) Negociação de procedimentos;
d) Assinatura do termo de consentimento;
e) Reuniões de mediação;
f) Declaração de encerramento pelos mediados/mediador;
g) Acordo entre mediados:
– Partes assinam termos finais do acordo.
As partes não acordam em mediar o litígio:
– Negociação para eleger outro meio de
resolução do conflito.
A confidencialidade é total (não só do processo, mas da própria existência do litígio),
evitando-se a publicidade do litígio e efeitos adversos sobre as relações comerciais
das partes.
A Lei n.º 78/2001, de 13 de Julho – Lei dos
Julgados de Paz, estabelece, no artigo n.º
52, a confidencialidade da mediação e a inabilidade do mediador para ser testemunha
em qualquer causa que oponha as partes,
ainda que não relacionada com o objecto da
mediação. Tal disposição legal poderá ser
aplicada, por analogia, a qualquer mediação
voluntária realizada em Portugal.
Em duas Mesas Redondas realizadas, em
Lisboa, a 20 de Outubro (Dia Mundial da
Resolução de Conflitos) sobre mediação, a
Mediarcom (www.mediarcom.com), que
as organizou, divulgou que 20% dos casos
que enveredam pela via judicial poderiam
ser resolvidos “de forma muito mais rápida
e menos onerosa” através da mediação. Segundo aquela associação, a “ maioria das disputas são resolvidas numa média de duas
a três sessões com a duração, cada uma, de
duas a três horas” [4].
Segundo terá afirmado o Secretário de Estado da Justiça, Dr. João Tiago Silveira naquelas sessões, cerca de 50% dos litígios levados a arbitragem são resolvidos por media-

ção e não chegam à fase de julgamento [4].
A mediação não se encontra regulada na
lei de forma genérica, mas está especialmente prevista na legislação sobre os Julgados de Paz (órgãos semelhantes a tribunais que têm por função dirimir causas de
natureza cível de valor não superior a
3.740,98 ) e na legislação relativa à organização tutelar de menores, nomeadamente
em matéria de regulação do exercício do
poder paternal.
A mediação, como meio alternativo de resolução de conflitos de consumo, está prevista no diploma que cria o sistema de registo das entidades que pretendem instituir
procedimentos de resolução extrajudicial
de litígios (Decreto-Lei n.º 146/99, de 4
de Maio).
Arbitragem
a) Arbitragem voluntária
É uma forma privada de resolução de litígios no âmbito da qual as partes, por sua
iniciativa, escolhem pessoas, denominadas
de árbitros, para resolução, por estes, das
suas divergências, através de uma decisão
de natureza vinculativa.
O terceiro imparcial escolhido pelas partes decide o conflito que as opõe. Assemelha-se a um processo litigioso, porquanto
a decisão é estranha a ambas as partes.
Nos termos da Lei n.º 31/86 de 29 de
Agosto - Lei da arbitragem voluntária, sendo
o tribunal constituído por mais de um árbitro, escolherão eles entre si o presidente,
a menos que as partes tenham acordado,
por escrito, noutra solução (artigo 14.º).
Os trâmites processuais da arbitragem deverão respeitar os seguintes princípios fundamentais:
a) As partes serão tratadas com absoluta
igualdade;
b) O demandado será citado para se defender;
c) Em todas as fases do processo será garantida a estreita observância do princípio do contraditório;
d) Ambas as partes devem ser ouvidas, oralmente ou por escrito, antes de ser proferida a decisão final.

[1] Os actos e os tempos dos juízes: contributos para a construção de indicadores da distribuição processual nos juízos cíveis – 2005 - Drs. Conceição Gomes (Coord.), Jorge Almeida, Catarina Trincão, Fátima de Sousa, Patrícia Branco, Paula Fernando e Suzana Baptista - Observatório Permanente da Justiça, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.
[2] Livro Verde sobre os Modos Alternativos de Resolução de Litígios em Matéria Civil e Comercial – 2002 – Comissão Europeia (http://europa.eu.int/eur-lex).
[3] Resolução Alternativa de Conflitos – Mediação. Artigo publicado na Ingenium n.º 84 – Novembro/Dezembro de 2004, António Tavares Flor, Engenheiro; Lidercy Aldenucci, Psicóloga; e Maria da
Conceição Oliveira, Jurista.
[4] Diário Económico de 25/10/2005.
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Dada a natureza do processo arbitral é admissível a utilização de meios electrónicos,
designadamente a videoconferência.
Nos termos do artigo 23.º, as decisões finais dos tribunais arbitrais são reduzidas a
escrito e delas constarão:
a) A identificação das partes;
b) A referência à convenção de arbitragem;
c) O objecto do litígio;
d) A identificação dos árbitros;
e) O lugar da arbitragem e o local e a data
em que a decisão foi proferida;
f) A assinatura dos árbitros;
g) A indicação dos árbitros que não puderam ou não quiseram assinar.
As decisões devem ser fundamentadas.
Devem conter um número de assinaturas
pelo menos igual ao da maioria dos árbitros e incluirá os votos de vencido. Delas
constarão ainda a fixação e repartição pelas
partes dos encargos do processo.
As decisões arbitrais são equiparadas, para
efeitos executivos, às sentenças proferidas
pelos tribunais comuns, sendo executadas
perante estes.
Das decisões arbitrais podem as partes recorrer para o Tribunal da Relação, salvo se
a tal tiverem renunciado ou se tiverem dado
autorização ao árbitro para julgar segundo
a equidade (artigo 29.º).
b) Arbitragem institucionalizada
Tem esta denominação a arbitragem voluntária realizada por entidades autorizadas
pelo Ministério da Justiça para prosseguir
tal actividade. São os Centros de Arbitragem.
Regimes
Segundo a lei da arbitragem voluntária –
Lei n.º 31/86 de 29 de Agosto, qualquer
litígio que não esteja submetido exclusivamente a tribunal judicial ou a arbitragem
necessária e que não respeite a direitos indisponíveis, pode ser cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à
decisão de árbitros (n.º 1 do artigo 1.º).
Face ao direito português, entende-se respeitarem a direitos indisponíveis, entre outras, as questões relativas aos direitos de
personalidade e sobre o estado das pessoas,
os direitos respeitantes às relações laborais

no âmbito do contrato de trabalho e os direitos reconhecidos pela lei ordinária que
respeitem à segurança social, bem como
todos os que se reportem a relações jurídicas de que as partes não possam dispor por
acto de vontade, não podendo, pois, os interessados abdicar deles por meio de negócio jurídico. Pretendendo-se invocar tais
direitos, fica prejudicado o recurso à arbitragem.
Nos termos do número 2 do artigo 1.º da
referida lei, a convenção de arbitragem
pode ter por objecto um litígio actual, ainda
que se encontre afecto a tribunal judicial
(compromisso arbitral), ou litígios eventuais emergentes de uma determinada relação jurídica contratual ou extracontratual
(cláusula compromissória).
O compromisso arbitral deve determinar
com precisão o objecto do litígio; a cláusula compromissória deve especificar a relação jurídica a que os litígios respeitem
(n.º 3 do artigo 2.º).
As partes podem acordar em considerar
abrangidas no conceito de litígio, para além
das questões de natureza contenciosa em
sentido estrito, quaisquer outras, designadamente as relacionadas com a necessidade
de precisar, completar, actualizar ou mesmo
rever os contratos ou as relações jurídicas
que estão na origem da convenção de arbitragem.
O Estado e outras pessoas colectivas de direito público podem celebrar convenções
de arbitragem se para tanto forem autorizados por lei especial ou se elas tiverem
por objecto litígios respeitantes a relações
de direito privado. Foi já publicada diversa
legislação em que o Estado e as partes que
com ele litigavam dirimiram os seus diferendos em tribunais arbitrais [5].
A convenção de arbitragem deve ser reduzida a escrito.
A arbitragem voluntária institucionalizada
tem como característica principal o facto
de os Centros que a realizam estarem localizados em várias cidades do País, serem
permanentes e pré-existentes ao litígio que
se disponibilizam a regular. Estes Centros
podem ter competência genérica ou especializada em determinadas áreas.
Há Centros com competência regional, que

só apreciam litígios ocorridos numa determinada área geográfica, e outros de âmbito
nacional, que admitem a apresentação de
conflitos ocorridos em qualquer parte do
território nacional.
Para além dos Centros de arbitragem com
competência genérica, existem vários Centros de arbitragem vocacionados para intervir em sectores específicos, designadamente para a resolução de litígios de consumo,
para o sector comercial e industrial, para
direitos de propriedade intelectual, para as
questões da propriedade e do arrendamento
urbano, os sinistros automóveis, etc..
No âmbito das profissões liberais existe
também o Centro de Mediação e Arbitragem do Conselho Nacional das Profissões
Liberais (www.oa.pt), o qual tem por objecto a resolução de litígios entre profissionais liberais e entre profissionais liberais e
os seus clientes, e de quaisquer litígios em
matéria cível, administrativa ou comercial
entre entidades nacionais ou estrangeiras.
A confidencialidade das negociações, a capacidade, diligência, imparcialidade e independência que os mediadores e os árbitros
têm de observar são garantias da credibilidade dos procedimentos comparáveis às da
justiça tradicional.
Quer na mediação quer na arbitragem não
é obrigatória a constituição de advogado.
No entanto, a constituição de mandatário
forense é sempre obrigatória na fase de arbitragem quando o valor do litígio for superior à alçada do tribunal de primeira instância (3.740,98 ) e seja interposto recurso.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º
175/2001, publicada no Diário da República n.º 299, Série I-B, de 28 de Dezembro, recomenda a resolução de litígios por
meios alternativos, como a mediação ou a
arbitragem.
No site do Ministério da Justiça (www.
mj.gov.pt) existe uma relação de Centros
de Mediação e Arbitragem e ligações e indicações relativas a sites sobre estas matérias.

* Serviços Jurídicos
do CDN Ordem dos Engenheiros
fmduarte@cdn.ordeng.pt

[5] Casos, entre outros, de: Casa Agrícola Santos Jorge versus Ministério da Agricultura – Decreto-Lei n.º 273/87 de 7 de Abril; Empresário António Champalimaud versus Ministério das Finanças - Decreto-Lei n.º 63/91 de 8 de Fevereiro.
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Resumo da Legislação
Presidência do Conselho de Ministros
Portaria n.º 1256/2005,
de 2 de Dezembro de 2005
Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios das Finanças e da Administração Pública e
do Trabalho e da Solidariedade Social
Regulamenta o Programa Estágios Profissionais
na Administração Pública.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 190/2005,
de 16 de Dezembro de 2005
Aprova o Plano Tecnológico.
Declaração de Rectificação n.º 2/2006,
de 6 de Janeiro de 2006
De ter sido rectificado o Decreto-Lei n.º 197/2005,
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional, contendo a terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 69/
2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente
para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2003/
35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º
214, de 8 de Novembro de 2005.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 5/2006,
de 18 de Janeiro de 2006
Adopta as Orientações Estratégicas para a Recuperação das Áreas Ardidas, aprovadas pelo Conselho Nacional de Reflorestação em 30 de Junho
de 2005.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2006,
de 23 de Janeiro de 2006
Constitui um grupo de trabalho com o objectivo

de proceder à criação da sociedade financeira
para o desenvolvimento.

Assembleia da República
Lei n.º 58/2005,
de 29 de Dezembro de 2005
Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem
jurídica nacional a Directiva n.º 2000/60/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas.
Lei n.º 60-A/2005,
de 30 de Dezembro de 2005
Orçamento do Estado para 2006.

Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações
Decreto-Lei n.º 204/2005,
de 25 de Novembro de 2005
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/25/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 14 de Abril, relativa a prescrições específicas de estabilidade para os navios
ro-ro de passageiros.
Decreto-Lei n.º 206/2005,
de 28 de Novembro de 2005
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/103/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 17 de Novembro, que altera a
Directiva n.º 2001/25/CE, relativa ao nível mínimo de formação dos marítimos, alterando o Decreto-Lei n.º 280/2001, de 23 de Outubro.
Decreto-Lei n.º 210/2005,
de 6 de Dezembro de 2005
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/24/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 14 de Abril, que altera a Directiva n.º 98/18/CE, do Conselho, de 17 de
Março, relativa às regras e normas de segurança para os navios de passageiros, alterando os Decretos-Leis
n.os 293/2001, de 20 de
Novembro, e 180/2003,
de 14 de Agosto.

Decreto-Lei n.º 218/2005,
de 14 de Dezembro de 2005
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2003/42/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 13 de Junho, relativa à comunicação de ocorrências no âmbito da aviação civil.

Ministério da Agricultura,
do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Decreto-Lei n.º 202/2005,
de 24 de Novembro de 2005
Estabelece o regime jurídico do licenciamento das
explorações de bovinos.
Decreto-Lei n.º 203/2005,
de 25 de Novembro de 2005
Estabelece o regime jurídico do ordenamento e
sanidade apícolas, revogando o Decreto-Lei n.º
37/2000, de 14 de Março, que estabeleceu o
regime jurídico da actividade apícola, e o Decreto-Lei n.º 74/2000, de 6 de Maio, que criou normas sanitárias para defesa contra as doenças das
abelhas da espécie “Apis mellifera”.
Portaria n.º 37/2006,
de 6 de Janeiro de 2006
Aprova as listas de fabricantes autorizados de
aditivos, de pré-misturas, de alimentos compostos para animais e de intermediários autorizados
a colocarem em circulação aditivos e pré-misturas. Revoga a Portaria n.º 47/2005, de 19 de
Janeiro.

Ministério da Economia e da Inovação
Decreto-Lei n.º 226/2005,
de 28 de Dezembro de 2005
Estabelece os procedimentos de aprovação das
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regras técnicas das instalações eléctricas de baixa
tensão.
Decreto-Lei n.º 236/2005,
de 30 de Dezembro de 2005
Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/26/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 21 de Abril, que altera a Directiva n.º 97/68/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes a
medidas contra a emissão de poluentes gasosos
e de partículas pelos motores de combustão interna a instalar em máquinas móveis não rodoviárias.

Ministério da Educação
Portaria n.º 88/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Reconhece novos cursos do ensino superior como
habilitação própria para a docência.

Ministério do Ambiente,
do Ordenamento do Território
e do Desenvolvimento Regional
Portaria n.º 1300/2005,
de 20 de Dezembro de 2005
Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional e das
Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Fixa a correspondência entre as classes de habilitações contidas nos alvarás de construção e o
valor dos trabalhos que os seus titulares ficam
habilitados a realizar. Revoga a Portaria n.º 1384/
2004, de 5 de Novembro.
Decreto-Lei n.º 230/2005,
de 29 de Dezembro de 2005
Segunda alteração ao regime do comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 233/2004, de 14
de Dezembro.
Portaria n.º 74/2006,
de 18 de Janeiro de 2006
Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional e da
Economia e da Inovação
Estabelece os requisitos e condições de exercício
da actividade dos verificadores das instalações
abrangidas pelo comércio europeu de licenças de
emissão.
Portaria n.º 80/2006,
de 23 de Janeiro de 2006
Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional, da Economia e da Inovação e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de
poluentes atmosféricos.
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Portaria n.º 86/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional e do Trabalho e da Solidariedade Social
Fixa as tabelas de subsídio de renda de casa para
vigorarem no ano civil de 2006, bem como as
rendas limite para vigorarem no mesmo período.

Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações
Portaria n.º 1308/2005,
de 20 de Dezembro de 2005
Altera a Portaria n.º 16/2004, de 10 de Janeiro,
que estabelece o quadro mínimo de pessoal das
empresas classificadas para o exercício da actividade da construção.
Decreto n.º 8/2006,
de 10 de Janeiro de 2006
Aprova a Convenção Internacional sobre a Prevenção, Actuação e Cooperação no Combate à
Poluição por Hidrocarbonetos (OPRC 90), adoptada em 30 de Novembro de 1990.

Aprova o modelo, edição, preço, fornecimento e
distribuição do livro de reclamações a ser disponibilizado pelos fornecedores de bens e prestadores de serviços abrangidos pelo Decreto-Lei n.º
156/2005, de 15 de Setembro.
Portaria n.º 75-A/2006,
de 18 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Altera as taxas unitárias do imposto sobre os produtos petrolíferos e energéticos (ISP) aplicáveis
às gasolinas e ao gasóleo rodoviário em conformidade com o que dispõe a alínea c) do n.º
3.3.3 do Programa de Estabilidade e Crescimento apresentado pelo Governo à Comissão Europeia.
Portaria n.º 88-A/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Aprova o novo Regulamento de Execução do Sistema de Incentivos à Economia Digital, abreviadamente designado por SIED. Revoga a Portaria
n.º 382/2005, de 5 de Abril.

Ministério das Finanças
Portaria n.º 1257/2005,
de 2 de Dezembro de 2005
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Revê as taxas a cobrar no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA).
Revoga a Portaria n.º 1182/2000, de 18 de Dezembro.
Despacho Normativo n.º 53/2005,
de 15 de Dezembro de 2005
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Revoga o Despacho Normativo n.º 342/93, de
30 de Outubro, e estabelece normas relativas aos
reembolsos solicitados pelos sujeitos passivos
através da declaração periódica prevista no artigo
40.º do Código do IVA
Portaria n.º 1295/2005,
de 19 de Dezembro de 2005
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Altera a Portaria n.º 903/2003, de 28 de Agosto,
que aprovou o Regulamento Específico do Apoio
às Actuais Infra-Estruturas Associativas, no âmbito do Programa de Incentivos à Modernização
da Economia (PRIME).
Portaria n.º 1288/2005,
de 15 de Dezembro de 2005
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação

Portaria n.º 88-B/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Aprova o Regulamento de Execução da Medida
“Apoio à Internacionalização da Economia”. Revoga a Portaria n.º 560/2004, de 26 de Maio.
Portaria n.º 88-C/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Aprova o Regulamento de Execução do Sistema
de Incentivos à Modernização Empresarial - I &
DT, abreviadamente designado por SIME I & DT.
Revoga a Portaria n.º 94/2004, de 23 de Janeiro.
Portaria n.º 88-D/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Aprova o novo Regulamento de Execução do Sistema de Incentivos a Pequenas Iniciativas Empresariais. Revoga a Portaria n.º 1254/2003, de
3 de Novembro.
Portaria n.º 88-E/2006,
de 24 de Janeiro de 2006
Ministérios das Finanças e da Administração Pública e da Economia e da Inovação
Aprova o Regulamento de Execução do Sistema
de Incentivos à Modernização Empresarial - Desenvolvimento Internacional, abreviadamente designado por SIME Internacional.
n

História
Maria Fernanda Rollo *

rtigo único. É constituído, com a denominação de Ordem dos Engenheiros,
o Sindicato Nacional dos Engenheiros,
que se regulará pelos estatutos anexos a este
decreto, do qual fazem parte integrante.1

A

Cumpria-se, assim inscrito em letra de lei
de 24 de Novembro de 1936, sob a ordem
corporativa imposta pelo Estado Novo,
uma aspiração velha de quase vinte anos.
A criação da Ordem do Engenheiros, entre
outros argumentos, vinha confirmar o reconhecimento da engenharia como uma
actividade essencial ao progresso do País e
a consagração do estatuto social dos engenheiros como profissionais altamente qualificados no contexto económico, social e
até político da época.
A questão da constituição da Ordem resultava da importância crescente que os engenheiros foram assumindo, da sua vontade
de afirmação como classe, e inscrevia-se na
problemática da defesa e definição do título de engenheiro, na procura de uma identidade, na defesa de um espaço de intervenção. Conjunta ou separadamente, todos
estes aspectos se foram adaptando ao evoluir dos tempos, marcando o papel do engenheiro na sociedade e defendendo uma
identidade profissional específica.
De resto, a aspiração de criar uma Ordem
profissional, que já é evidente no período
do pós I Grande Guerra, vai-se desenvolvendo no âmbito da acção da Associação
dos Engenheiros Civis Portugueses (criada
em 1869), e decorre de um conjunto de
circunstâncias que nos obriga a recuar no
tempo por forma a conseguir contextualizar historicamente os acontecimentos e a
abarcar um conjunto de temáticas cuja evolução devemos acompanhar: o reforço do
papel dos engenheiros na sociedade, que
paulatinamente se vão inserindo num conjunto alargado de actividades, tornando-se
indispensáveis no sector produtivo e em
particular no sector industrial, em crescimento; o ensino da engenharia visto como
uma estratégia de desenvolvimento; a participação em todas as esferas de decisão in-

Os engenheiros e a sua
Ordem I: os antecedentes
cluindo a definição e a concretização das
políticas económicas; a definição de uma
estratégia de penetração e de afirmação pública como classe profissional organizada.
A primeira, que nos reporta ao século XIX,
e ao tempo da Regeneração, tem a ver com
o protagonismo que os engenheiros crescentemente vinham assumindo em diversas áreas da realidade portuguesa e que se
traduzia numa presença cada vez mais intensa quer em termos de intervenção política, quer em termos da definição e condução das estratégias de desenvolvimento
do País. Mas não só: também se lhes reconhecia importância como agentes portadores de inovação científica e tecnológica.
Assinale-se que, por essa época, boa parte
dos engenheiros portugueses, não militares, fizera a sua formação no estrangeiro,
em escolas francesas e alemãs, designadamente nas especialidades de engenharia
civil e de minas, agronomia e florestas.
Foi nesse contexto que surgiram o Corpo
de Engenharia Civil e Auxiliares (1864), e
pouco depois, em 1869, a Associação dos
Engenheiros Civis Portugueses, a primeira

verdadeira associação profissional de engenheiros
criada em Portugal2. De
assinalar o facto de rapidamente esta instituição,
que terá como herdeira
a Ordem dos Engenheiros, se ter salientado, num
primeiro momento como
espaço de divulgação, plataforma de formação e,
posteriormente, através
de uma rede de contactos internacionais,
pela importação de conhecimentos do exterior. Acresce ainda a visibilidade que, durante décadas, outorgou à classe através da
publicação da Revista de Obras Públicas e
Minas (1870-1925).
Foi ainda neste quadro que se assistiu à
prossecução de realizações diversas em que
a vontade de modernizar o País passava por
um apelo ao contributo dos engenheiros: é
o caso da construção e desenvolvimento de
infra-estruturas (pontes, estradas, caminho-de-ferro, portos…), dos estudos de reconhecimento do território e, obviamente, da
sua integração na gestão das indústrias.
Refira-se, em abono da verdade, que os engenheiros se empenharam em corresponder a esses apelos promovendo e assinando
projectos e reclamando para si iniciativas
estratégicas de desenvolvimento do País.
Como já referimos em escritos anteriores,
muitas dessas diligências, demasiado ousadas, acabaram por não ter concretização,
ou porque, muitas vezes, o optimismo e
voluntarismo se sobrepunham a um indispensável realismo, ou porque a Monarquia,
a braços com uma profunda crise política
e financeira, não estava em condições, nem
tinha meios, para definir uma estratégia de
desenvolvimento económico nacional, não
reunindo, por isso, as condições necessárias à sua materialização.
A agravar estas circunstâncias, foi-se ampliando o debate que opunha, em termos

1 Decreto-lei n.º 27 288, de 24 de Novembro de 1936, Suplemento ao Diário do Governo, I Série, n.º 276, 24 de Novembro de 1936; Diário do Governo, I Série, n.º 294, 16 de Dezembro de 1936.
2 Vd. sobre esta matéria os trabalhos de Ana Cardoso de Matos e de Maria Paula Diogo. Nomeadamente Ana Cardoso de Matos, “Os engenheiros e a transferência de tecnologia na 2.ª metade do século XIX”, working paper apresentado no XX Encontro da Associação de História Económica e Social, Porto, 2000 e Maria Paula Diogo, A construção de uma identidade profissional. A Associação dos
Engenheiros Civis Portugueses. 1869-1937, Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 1994.
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in Ponte Maria Pia, sobre o Douro, Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portuguezes

de ideias, duas concepções contraditórias
que deviam orientar aquela estratégia de
desenvolvimento. De um lado uma concepção cuja matriz, em síntese, derivava
das formulações de Oliveira Martins, fundadas em torno da lei do fomento rural
(1887) que, no quadro das ideias da época,
defendia a especialização do País na produção agrícola. Por outro, um conjunto de
propostas dispersas, onde se defendia o
apoio a uma industrialização sempre adiada,
uma “revolução industrial nunca iniciada,
uma “idade do ferro” que impotências e
interesses inconfessáveis sempre iam fazendo abortar.
De qualquer forma, ainda no século XIX,
apadrinhadas pelo poder público, surgiram
em Portugal experiências inovadoras em diversos campos, designadamente ao nível da
promoção do ensino técnico. A tudo não foi
obviamente estranho o clima inspirador suscitado pelos países mais desenvolvidos e a
existência de um ambiente internacional de
prosperidade económica e de evidente dinamismo tecnológico – tão visível nas célebres exposições internacionais que doravante
marcam o calendário “das realizações”. Como referido, aconteceu sobretudo ao nível das
“grandes realizações” infra-estruturais, estimulando a acção
dos engenheiros, oferecendo-se
assim terreno às expressões reais
da engenharia civil.
O final do século XIX traria,
porém, constrangimentos e inibições à prossecução desses tra-

balhos. Os tempos eram de acentuada agitação política e de hesitação em relação ao
curso que se haveria de imprimir ao País.
A queda inexorável do regime é precipitada pelo regicídio. D. Manuel II sucede a
D. Carlos, mas a monarquia, afundada em
dívidas e sem apoio popular, “sucumbe” à
implantação da República.
O período da I República ficou, no que diz
respeito à história da engenharia e dos engenheiros em Portugal, marcado pelas iniciativas relativas ao ensino, reflectindo o
reconhecimento da indispensabilidade de
modernizar o ensino da engenharia, de o
adaptar ao curso dos tempos e às novas
exigências sociais, económicas e até políticas. Participando, reflectindo e acelerando
o processo de profissionalização dos engenheiros e uma aproximação mais íntima
entre a engenharia e a actividade produtiva, estava na primeira linha o sector industrial.
Na verdade, passados os tempos agitados
que se seguiram à Revolução republicana,
era a altura de cumprir e pôr em prática os
ideais e as propostas que o republicanismo
vinha proclamando. Mesmo não
se tendo concretizado tudo o
que a República almejou em
termos de ensino, foi logo no
ano seguinte ao da sua proclamação que se registou um dos
acontecimentos mais relevantes para o desenvolvimento da
engenharia em Portugal.
Brito Camacho, ministro do
Fomento, promulgou, em 23

de Maio de 1911, o decreto que criou o
Instituto Superior Técnico, sob sua tutela.
A partir de então, os percursos entre a engenharia civil e militar3 são formalmente
cortados e do recém-criado IST surgirá
uma engenharia moderna aberta a novos
processos e técnicas. Para director do IST,
Brito Camacho convidou Alfredo Bensaúde,
mineralogista e engenheiro que anos antes
publicara o “Projecto
de Reforma do Ensino
Technologico para o
Instituto Industrial e
Eng.º Alfredo Bens
aúde
Comercial”4. Tendo
feito boa parte da sua formação na Alemanha, Bensaúde assumirá a direcção do recém-criado Instituto tendo
sempre presente a indispensabilidade do
desenvolvimento prático da investigação e
a colaboração com o sector industrial.
Eram então cinco os cursos de engenharia
ministrados no IST: minas, engenharia civil,
mecânica, electricidade e químico-industrial. Além da criação do IST, que se manteve, ao longo de décadas, a escola de engenharia mais importante do País, deve
ainda assinalar-se a iniciativa, ocorrida no
mesmo ano, da reforma do Instituto Geral
de Agronomia, que passa a denominar-se
Instituto Superior de Agronomia e a formar engenheiros agrónomos e silvicultores.
Pouco tempo passado, em 1915, a Academia Politécnica do Porto é transformada
em Faculdade Técnica, mais tarde Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto (1926).
O IST foi criado a partir do Instituto Industrial de Lisboa (onde até então se ministravam cursos industriais e comerciais).
A parte do Instituto Industrial de Lisboa
que ficou de fora deu origem, em 1914, à
Escola de Construções, Comércio e Indústria (que a partir de 1918 voltaria à designação primitiva) – para a formação de técnicos industriais e comerciais, auxiliares de
engenheiros e chefes industriais. O Instituto Industrial do Porto conheceu uma
evolução semelhante.
Note-se que estas reestruturações confirmavam a intenção de separar claramente o

3 Criada em 1837, na sequência da Revolução Liberal, a Escola do Exército foi reestruturada com o advento da I República, traduzindo-se essa reestruturação na supressão do curso de engenharia civil
e a redução do curso de engenharia militar para dois anos, passando as cadeiras técnicas que o compunham a ser leccionadas no IST.
4 “Projecto de Reforma do Ensino Technologico para o Instituto Industrial e Comercial” (Lisboa, 1892).
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ensino técnico superior e o ensino técnico
médio e proceder à hierarquização entre os
respectivos diplomados. Situação da qual
decorreria o confronto, instalado por vários
anos, entre os engenheiros e os condutores
em torno da utilização do título de engenheiro5. Os condutores, técnicos formados
pelos institutos industriais, queriam ser designados por engenheiros, no que eram veementemente contestados pelos recém diplomados, sobretudo pelo IST, que pretendiam que o título de engenheiro lhes fosse
atribuído em exclusividade. Embora o conflito, marcado por alguns episódios mais crispados, tenha ficado resolvido no sentido da
afirmação da superioridade dos engenheiros
formados no quadro do ensino universitário, a designação de condutor foi substituída pela de engenheiro auxiliar, embora viesse
a ser retomada a partir de 19316.
Em 1924, a lei n.º 1638, de 23 de Julho,
veio conferir o título de engenheiro auxiliar aos diplomados pelos institutos industriais e incluindo os condutores nessa designação. A reacção dos engenheiros não
tardou. Os alunos do IST mobilizaram-se
numa greve académica, cujos efeitos, prolongando-se para lá do golpe militar de 28
de Maio de 1926, conduziram à efectiva
protecção legal do título de engenheiro7
em exclusivo para os diplomados pelas escolas de ensino superior e conferindo o título de agente técnico de engenharia aos
antigos condutores e aos diplomados pelos
institutos industriais.
Em 1930 o decreto de protecção do título
de engenheiro foi revisto8, acentuando a
superioridade reconhecida aos diplomados
pelo IST e pela FEUP e alargando a defesa
do título às colónias. Pese a reacção dos diplomados pelas outras escolas9, sob o enquadramento proteccionista que o Estado
Novo assegurou, o conflito foi de certa forma
neutralizado, embora se tenha mantido latente ao longo das décadas seguintes; a tudo
isto deve acrescentar-se a legislação restritiva em relação à actividade de engenheiros
estrangeiros ou mesmo de portugueses formados em escolas estrangeiras10.

Quanto à questão do papel dos engenhei- finição das iniciativas conducentes à moros no quadro do desenvolvimento econó- dernização do aparelho produtivo português
mico do País, a I República, tal como a Mo- e, simultaneamente, afirmar a indispensanarquia Constitucional, não lograria trazer bilidade do seu desempenho numa relação
a estabilidade política e financeira. De resto, cada vez mais estreita com a actividade pronesse aspecto, pouco se alteraria em rela- dutiva e, em particular, industrial.
ção ao passado, até porque em matéria eco- Por outro lado, é também neste contexto
nómica a República não anunciava, propria- que se percebe a emergência e estruturação
mente, um programa de desenvolvimento. de uma outra dinâmica, que procurava deA industrialização do País, área que, pela finir um espaço e um caminho, que se alarsua natureza, produziria dinâmicas e siner- garia e acentuaria no futuro, no sentido da
gias no campo da engenharia, tardava. Os organização dos engenheiros como corpo e
caminhos que se indicavam para o País não como classe.
colocavam tão pouco a industrialização na Os engenheiros da Associação dos Engeordem do dia, além de que, os efeitos das nheiros Civis Portugueses, confiantes na sua
inconstâncias políticas e das fragilidades das capacidade técnica e confirmada a sua infinanças públicas se repercutiram negativa- dispensabilidade, procuravam assim reformente na iniciativa privada, já de si pouco çar a sua identidade colectiva, assumindodisponível em concorrer com os seus capi- -se como classe profissional dotada de uma
tais para a promoção industrial do País. São consciência específica e identificável, reiescassos os interesses da elite económica em apostar nesse sector – a
agricultura e o comércio continuam
a representar as suas preferências
enquanto os seus capitais eram, em
montantes cada vez mais elevados,
colocados especulativamente no exterior. A indústria continuou a ocupar uma posição de segundo plano
Medalha comemorativa do 1.º Congresso Nacional de Engenharia
in Revista da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses,
em relação à agricultura, e assim se
N.º 669, Março de 1931
manteve por largos anos. Sector
maioritariamente explorado de forma ar- vindicando o seu lugar na sociedade. Sintotesanal, dominado pelas indústrias mais tra- mática a esse respeito, a revisão dos estadicionais, sobretudo a têxtil e a alimentar tutos da Associação operada em Dezembro
(conservas de peixe e moagem), e alguma de 191711. Daí resultava bem clara a espequímica (resinosos e adubos), a indústria cificidade dos engenheiros: entende-se por
engenheiro civil todo o indivípesada prima pela ausência.
Poucas são as unidades indusduo nacional ou estrangeiro,
triais inovadoras e essas enresidente em território portucontram-se fortemente ligaguês, que possua o diploma de
das ao sector agrícola e muito
engenheiro em qualquer das
concentradas em torno de Lisespecialidades em que se agruboa, a norte e a sul do Tejo.
pam conhecimento que constiEmbora parcos, os desenvoltuem a arte e a ciência da engenharia, acrescentando-se que
vimentos ocorridos não eram
os diplomas de engenheiro resestranhos à acção e à estratéCartaz da Exposição do 1.º
gia dos engenheiros que pro- Congresso Nacional de Engenharia peitavam aos passados por esin Revista da Associação dos
colas de engenharia nacionais
curavam, de forma cada vez Engenheiros
Civis Portugueses,
ou por escolas de engenharia
mais aberta, participar na deN.º 671, Maio de 1931

5 Ver sobre esta questão Maria de Lurdes Rodrigues, Os Engenheiros em Portugal, Celta Editora, Oeiras, 1999, p. 87 e seg..
6 Pelo decreto n.º 20 238, de 21 de Setembro de 1931.
7 Decreto n.º 11 988, de 29 de Julho de 1926.
8 Decreto n.º 19 161, de 23 de Dezembro de 1930.
9 Sobretudo através da acção do Grémio Técnico Português. Ver Boletim do Grémio Técnico Português.
10 Decretos n.os 13 080, 15 089, 15 819, 16 171, 16 946, de 28 de Janeiro de 1927, 29 de Fevereiro, 8 de Agosto e 29 de Novembro de 1928 e 8 de Junho de 1929, respectivamente.
11 Estatutos da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses aprovados nas sessões da Assembleia Geral de 20 de Dezembro de 1917 e 27 de Janeiro de 1937, Papelaria Fernandes, Lisboa, 1950 e
“Estatutos”, in Revista de Obras Públicas e Minas, n.º 571/576, Julho/Dezembro de 1917, p. 123.

Janeiro/Fevereiro 2006 | INGENIUM 107

História
estrangeiras acreditadas
mundialmente. Como
corpo, definem-se os
fins da Associação. Entre
outros, defender os interesses profissionais e
materiais dos engeSilveira
Eng.º Manuel da
nheiros portugueses sóe Castro
ngresso
cios da Associação e
Presidente do Co
que exerçam a sua
profissão em território português, prestando-lhes todo o apoio necessário, quando se julgue útil aos interesses gerais da classe. Ficava assim explicitamente anunciado o
caminho que, trilhado, seria aprofundado nos anos seguintes, catapultando
a Associação para lá da sua natureza e
vocação eminentemente científica.
Paulatinamente, durante os anos 20,
o objectivo da criação de uma Ordem
dos Engenheiros ganhou expressão e
foi adquirindo forma. À intenção não
era naturalmente estranha a questão
da defesa do título de engenheiro
que, como vimos, foi ganhando terreno nesta conjuntura. Refira-se, a
propósito, a reacção da AECP12 à
reorganização do Ministério do Comércio
e Comunicações introduzida pelo governo
republicano em 192013 e como, em representação ao Parlamento, os engenheiros da
Associação consideram ter sido ferido o
prestígio da classe14. O essencial tinha a
ver com a redução dos quadros de engenharia civil e com o facto de, na nova organização, ser dada aos condutores de obras
públicas, que não são diplomados, ou que
o não são em escolas de engenharia, a designação de engenheiros auxiliares15. A partir dessa data a questão da defesa do título
de engenheiro ganha contornos de maior
agressividade, decorrendo no quadro de
um conflito aberto com o Grémio Técnico
Português, e reforçando a ideia da criação
de uma Ordem profissional.
Sucedem-se as reacções mais ou menos organizadas, os apontamentos, os artigos nas
publicações afectas aos engenheiros, as representações aos poderes públicos, explicitamente divulgadas através do órgão da
12
13
14
15
16
17

vai moldando e lançando as bases do novo
regime que, sob a égide da fórmula corporativa, se vê formalmente legitimado pela
nova Constituição de 1933 e pelo Estatuto
do Trabalho Nacional.
Para trás ficara a Grande Depressão que,
a partir de 1929, se propagava à escala
mundial. É certo que o impacto e as consequências da crise mundial foram tardias
e, de certo modo, mitigadas em Portugal.
Desde logo porque a própria arquitectura
financeira e monetária laboriosamente cerzida por Salazar constituíram um amortecedor aos efeitos da crise mas, sobretudo,
devido à fraca internacionalização da economia portuguesa. No entanto, foi o
suficiente para que se instalasse um certo mal-estar:
o desemprego aumentou, diminuíram os rendimentos e
juros de capitais colocados no
estrangeiro, baixaram as cotações dos produtos de exMinistro do Comé
rcio e Comunicaç
da Comissão Orga
ões com os memb
nizadora do Cong
ros
portação
e foi registada uma
resso na sessão
in Revista da Asso
solene de abertura
ciação dos Engenh
eiros Civis Portugu
quebra
das
remessas dos emieses,
N.º 674, Agosto de
1931
grantes. A tudo, deve acrescentar-se a angustiante constaformação académica superior, atribuindo
tação do atraso nacional, sobreaos diplomados com cursos médios a desig- tudo no terreno industrial.
nação de “agente técnico de engenharia”.
Foi nesse contexto que, aproveitando a
Entretanto, fechara-se um ciclo político. oportunidade que o momento político de
O golpe de 28 de Maio dava início a um certa forma oferecia, ganhou consistência
período de Ditadura Militar que veria o a ideia de uma proposta industrializante do
seu termo com a institucionalização do Es- País, em boa medida protagonizada por entado Novo, corporativo, em 1933.
genheiros, na convicção de que era chegado
Com a saída da cena política de Gomes da o momento de promover o arranque autoCosta e de Mendes Cabeçadas, emerge a -sustentado da economia portuguesa, viafigura do General Carmona, eleito Presi- bilizado pelo motor industrial. O novo condente da República em 25 de Março de texto internacional, de contracção dos mer1928, que se apressa a chamar para o Go- cados e de crescente proteccionismo, converno Oliveira Salazar. A Ditadura Finan- duziu a uma mais intensa exploração dos
ceira, o êxito conseguido por este em ter- recursos nacionais. Tudo se conjugava, num
mos do reequilíbrio financeiro e a sucessiva quadro de propaganda nacionalista, no seneliminação política dos seus principais ad- tido de defender a industrialização do País,
versários, conduzem Salazar (em Julho de tal como vinha sendo feito, de maneira cada
1932) à Presidência do Ministério. A am- vez mais audível, em alguns meios indusbiguidade dos primórdios da Ditadura vai- triais desde os finais da década de vinte.
-se gradualmente diluindo. O já histórico Reivindicando a parcela do poder de que se
dirigente do sector católico conservador julgam credores, engenheiros e industriais,
AECP, denunciando a invasão dos lugares
de engenheiros por pseudo engenheiros16,
acusando as circunstâncias em que se pode
ser engenheiro auxiliar sem se ser engenheiro
e que este substantivo junto à palavra auxiliar não corresponde a qualquer habilitação
especial, mas somente a uma pura e simples
benesse17. O desfecho da contestação, ao
encontro das reivindicações da AECP (envolvendo o recurso à greve em 1924), aconteceu, como referido, em 1926, com a publicação do decreto n.º 11988, que consagrou a exclusividade da atribuição do título
de engenheiro a uma

“Representação ao Parlamento acerca da Reorganização do Ministério do Comércio e Comunicações”, in Revista de Obras Públicas e Minas, n.os 607 a 612, Julho a Dezembro de 1920, pp. 127-137.
Decretos n.os 7 036 e 7 039 de 17 de Outubro de 1920.
“Representação ao Parlamento acerca da Reorganização do Ministério do Comércio e Comunicações”, in Revista de Obras Públicas e Minas, n.os 607 a 612, Julho a Dezembro de 1920, p. 127.
Idem, p. 131.
“Cópia da representação da Associação dos Engenheiros Civis Portugueses ao Exmo. Sr. Ministro do Trabalho”, in Revista de Obras Públicas e Minas, n.º 625, Dezembro de 1923, p. 30.
Idem, p. 29.
Ver, a propósito, a “Representação” dirigida ao Senado em 1924, publicada na Revista de Obras Públicas e Minas, n.º 631, Dezembro de 1924, p. 172-174.
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confiantes nas suas virtudes,
actuam em diversas frentes,
convictos de que as suas ideias
e habilitações, bem como as
directrizes e projectos que preconizam, são passíveis de aceitação e realização mediante o
consentimento e a participação
do Governo. Foram eles os responsáveis pelo despertar de uma
ideologia produtivista, voluntarista, industrializante, nacionalista, geradora de um modelo de
desenvolvimento económico centrado no crescimento industrial,
cuja possibilidade residia nas capacidades em recursos materiais
do País e nas potencialidades empresariais dos homens18.
dos Engenheiros
Procuraram, então, recorrendo à
Edifício da Ordem
realização de iniciativas destinadas
dências e concertam esforços em
a trazer à discussão pública a realidade e o futuro da economia nacional, for- termos de definição e orientação da linha
mular as bases para um projecto de polí- de desenvolvimento económico do País, e
tica industrial, propondo as medidas con- empenham-se na defesa dos rumos que
ducentes a um verdadeiro processo acele- viabilizariam a reconstrução e o ressurgirado de industrialização, definindo quer a mento económico de Portugal através do
sua própria actuação, quer o papel que o seu desenvolvimento industrial.
Estado haveria de desempenhar nesse pro- Os engenheiros, cientes da sua força, da
cesso. Tudo isso ficou essencialmente con- sua capacidade e competência, adoptam
sagrado no I Congresso Nacional de Enge- então uma estratégia claramente ofensiva.
nharia (1931)19, organizado pela AECP e, Em termos gerais, procuraram concretizar
pouco mais tarde, no I Congresso da In- as suas ideias, primeiro através de um exdústria Portuguesa (1933)20 em que os en- plícito projecto de profissionalização e pela
genheiros participam maciçamente.
consolidação da defesa do título de engeNa verdade, reforçando o percurso apon- nheiro em que se enquadra a criação da
tado, verificamos que nos anos 30, enge- Ordem; logo depois, pela assunção de um
nheiros e industriais acentuam interdepen- protagonismo cada vez mais evidente no

quadro da definição da política e da estratégia económica do País. As suas intervenções públicas são cada vez mais
visíveis, assumindo papéis na administração pública e no Governo, publicando artigos e manifestos... nos seus
órgãos privilegiados (a Revista da
AECP; A Técnica, da Associação dos
Estudantes do IST; e a Revista de Engenharia da FEUP), ou através da organização de eventos onde avulta o
I Congresso Nacional de Engenharia
(1931).
É nesse tempo que se inscreve de
forma mais clara a insistência dos
engenheiros no sentido da criação
da sua Ordem. Foi assim que a ideia
da criação da Ordem foi gradualmente ganhando adeptos e forma.
Em todo esse processo participaram vários elementos da nova geração de diplomados pelo IST, entre os
quais se realça, uma vez mais, o nome de
Ferreira Dias.
Em suma, o final dos anos 20 e os primeiros anos da década de 30 são dominados,
no âmbito da AECP, por três questões essenciais: a regulamentação da actividade
do engenheiro e a institucionalização de
uma organização profissional, a organização
do I Congresso Nacional de Engenharia e
a aquisição de uma nova Sede. Questões
a que dedicaremos o próximo artigo.

* Professora do Departamento de História
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa
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francês Laurent Lafforgue é um
dos maiores matemáticos da sua
geração. Tem um curriculum científico esmagador: tem dezenas de artigos
de referência nos temas mais profundos
e abstractos da Matemática actual; resolveu um problema fundamental conhecido
como conjectura de Langlands, em aberto
desde os anos 60, trabalhando com objectos matemáticos com o exótico nome
de Shtukas de Drinfeld.
O mérito extraordinário do seu trabalho
científico mereceu reconhecimento internacional, com as maiores distinções matemáticas: o Prémio Clay (obtido aos 34
anos!) e a Medalha Fields, a maior distinção mundial na área da Matemática,
atribuída, como nos Jogos Olímpicos, apenas de 4 em 4 anos e apenas a matemáticos abaixo dos 40 anos de idade. Lafforgue é membro eleito da Academia das
Ciências, director de investigação do
CNRS e trabalha no mundialmente famoso IHES. Em suma, é um cientista de
primeiríssimo plano em termos mundiais.
E ainda não completou 40 anos.
Lafforgue é também uma pessoa de uma
simpatia desarmante, humanista e de uma
cultura geral impressionante, como o autor
destas linhas teve oportunidade de apreciar nas conferências que Lafforgue realizou em Lisboa em 2003 (já depois de
ser galardoado com a Medalha Fields).
Está muito longe do estereótipo do cientista distraído ou do idiot savant.
Em Novembro de 2005, Lafforgue foi protagonista involuntário de um verdadeiro
escândalo nos meios da Educação em
França. Esses acontecimentos foram quase
simultâneos com as revoltas nos subúrbios
de Paris. Enquanto estes últimos preencheram semanas de noticiários, o caso Lafforgue passava totalmente despercebido
em Portugal. Curiosamente, o caso Lafforgue tem provavelmente muito mais relação com a realidade portuguesa de 2006
do que as revoltas suburbanas: é uma manifestação extrema de sintomas idênticos
aos que experimentamos em Portugal,
sendo uma situação paradigmática.
É útil, portanto, pormenorizar a evolução
do que se passou com Lafforgue.

O
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L’Affaire Lafforgue
Já lhe ocorreu perguntar-se
quais as razões do estado catastrófico do ensino em Portugal?
A resposta pode vir de França.
Depois da sua eleição como membro da
Academia das Ciências, Lafforgue começou a interessar-se cada vez mais pelas
questões da Educação e pelo declínio acentuado dos padrões da educação escolar em
França, nomeadamente em áreas científicas. Em conjunto com colegas Académicos
de áreas da Matemática e da Física (R. Balian, J. M. Bismut, A. Connes, J. Demailly,
P. Lelong e J. P. Serre) elabora em 2004
um importante documento sobre Os saberes fundamentais ao serviço do futuro
científico e técnico.
Na sequência do seu maior envolvimento
em questões ligadas à Educação, Lafforgue
é convidado em 2005 a integrar o Conselho Superior de Educação, cujo objectivo
é tentar compreender as razões do estado
catastrófico do sistema educativo francês
e elaborar recomendações para medidas
urgentes a tomar de forma a inverter o processo de degradação. O Conselho Superior
de Educação, presidido por Bruno Racine,
foi criado em 8 de Novembro de 2005 e
reuniu pela primeira vez a 17 de Novembro de 2005.
No dia seguinte, 18 de Novembro, Racine
exige a demissão de Laurent Lafforgue do
Conselho Superior de Educação.
A razão do pedido de demissão ainda é mais
inquietante. A 16 de Novembro, véspera,
portanto, da primeira reunião de trabalho,
Lafforgue tinha escrito um longo e-mail
confidencial aos membros do Conselho.
Nesse e-mail concretizava, com linguagem
por vezes violenta, o seu diagnóstico sobre
as razões do estado catastrófico do sistema
educativo francês. No dia seguinte à reunião, 18 de Novembro, Racine diz a Lafforgue que esse e-mail (que era um documento
de trabalho confidencial) “se tinha difundido rapidamente fora do Conselho Superior de Educação e provocava já escândalo
no Ministério da Educação Nacional”. Não
lhe resta assim outra solução que não pedir
a demissão de Lafforgue.
Por outras palavras: alguém, convenientemente sem cara, achou boa ideia realizar

uma fuga de informação de um documento
confidencial para fazer rolar a cabeça de um
especialista particularmente brilhante e incómodo, com ideias que poderiam estar
perigosamente certas e poderiam mesmo,
desastre dos desastres, ter sucesso. Estratégia digna de uma purga estalinista. A única
diferença é que os tempos são outros: Lafforgue recusou-se a fazer auto-crítica e publicou todos os documentos, incluindo o
e-mail que deveria ter permanecido confidencial, na sua página Web: http://www.
ihes.fr/%7Elafforgue/demission.html.
É extraordinariamente instrutivo ler o documento de Lafforgue. A sua análise, embora sobre a catástrofe que reina no sistema
educativo francês, transpõe-se praticamente
ipsis verbis para o caso português. Chega a
ser arrepiante a forma tão literal como a
sua análise se adapta, o que evidencia estar-se perante um fenómeno global e não local.
Em vez de extrair morais desta triste história, o autor destas linhas limitar-se-á, a
partir daqui, a citar textualmente Lafforgue. O leitor é cordialmente convidado a
extrair as suas conclusões.
Lafforgue começa por afirmar que certos
pontos da ordem de trabalhos o mergulham no desespero. De facto, “apelar aos
especialistas da Educação nacional: Inspecções gerais e direcções da administração
central, em particular direcção da avaliação e de prospectiva e direcção do ensino
escolar” é exactamente como se formassem um “Conselho Superior para os Direitos do Homem” e se propusessem apelar aos Khmers vermelhos para constituir
um grupo de especialistas para a promoção dos direitos humanos.
Lafforgue explica-se: depois de um ano e
meio a estudar profundamente o estado
da Educação em França, chegou à conclusão que o sistema educativo público está
em vias de destruição total. Esta destruição é resultado de todas as políticas e todas
as reformas levadas a cabo desde o final
dos anos 60. Estas políticas foram concebidas e impostas por todas as instâncias da

Crónica
Educação Nacional, de inspectores e administradores às comissões de programas,
pedagogos e outros especialistas das chamadas “Ciências da Educação” (aspas de
Lafforgue); em suma, a Nomenklatura da
Educação Nacional.
Estas políticas foram inspiradas por uma
ideologia que consiste em passar a não valorizar o conhecimento, associada ao desejo
de fazer a escola desempenhar outros papéis que não a instrução e transmissão do
saber, à crença em teorias pedagógicas delirantes, ao desprezo das aprendizagens fundamentais, à recusa do ensino construído,
explícito e progressivo, à doutrina do aluno
“no centro do sistema” que “deve construir
ele próprio os seus saberes”.
Lafforgue sugere em seguida mais de uma
dezena de livros publicados em França nos
últimos 3 anos que fornecem um corpus
factual para as suas afirmações (aparentemente em França a reacção a estas doutrinas é bem mais enérgica do que entre nós).
São, sobretudo, testemunhos de professores no terreno que presenciaram em primeira-mão a catastrófica degradação do sistema de ensino público francês, cujos títulos falam em “Traição às letras”, “O horror
pedagógico”, “Os professores acusam”, “Contra os gurus do pedagogicamente correcto”,
“Quem teve esta ideia louca de destruir a
escola?” ou “A fábrica do cretino: a morte
programada da escola”. Para que não houvesse interpretações simplistas de “reaccionarismo”, Lafforgue explicita que o autor
deste último livro, Jean-Paul Brigheli, é um
professor de letras, de extrema-esquerda,
que interpreta a destruição da escola como
uma conspiração deliberada das classes dominantes ultra-liberais.
Analisando especificamente o estado catastrófico do ensino da língua francesa, Lafforgue fornece um relatório da Associação
dos Professores de Letras com base no qual
afirma que “os especialistas (ou pretensos
especialistas) a quem foi confiada a redacção dos programas de francês são simplesmente loucos furiosos (estou a pesar as palavras)”. E fornece exemplos concretos,
verdadeiramente alucinantes e inacreditáveis. Não se apercebendo as instâncias políticas da natureza delirante das propostas,
nem dando crédito às reacções dos professores mais conscienciosos, Lafforgue conclui que as instâncias dirigentes do Minis-

tério da Educação estão integralmente povoadas de irresponsáveis (ou criminosos, nos casos em que esta destruição da escola foi deliberada).
Lafforgue reconhece que este movimento de degradação educativa é muito generalizado, fazendo-se sempre em nome do
“progresso” e da “modernização”. Existem, contudo, excepções: países que não se deixaram contaminar pela ideologia
dominante, como Singapura. Aliás, é interessante constatar
que os israelitas determinaram quais os melhores manuais
escolares de Matemática no mundo de hoje, chegando à conclusão que eram os de Singapura; e traduziram estes manuais, disponibilizando-os a todas as escolas de Israel.
Lafforgue recomenda páginas Web de instituições em quem
confia na descrição dos problemas da Educação em França,
como o GRIP (Groupe de Réflexion Interdisciplinaire sur
les Programmes) http://grip.ujf-grenoble.fr/; Sauver Les Lettres (SLL) http://www.sauv.net/; e a Association des Professeurs de Lettres (APL) http://www.aplettres.org/. Valem
bem uma visita. Finalmente, recomenda a página pessoal
de Michel Delord, http://www.delord.free.fr, “simples
professor de matemática do secundário mas com um conhecimento impressionante da história do nosso sistema
educativo”. A página de Delord é, de facto, extraordinária e tem como dedicatória “Página dedicada a pais
que se inquietaram por as suas crianças não saberem
fazer uma divisão no Ensino Secundário e a quem foi
respondido: ‘Os senhores são uns retrógrados’.”.
Não há dúvidas de que o e-mail de Lafforgue era violento na linguagem, tornando-o numa personagem
incómoda. Lafforgue tornou-se um cavalo a abater
e a sua purga foi instantânea. Contudo, é impressionante a precisão com que ele concretiza a evolução e as razões da degradação catastrófica do
sistema educativo francês. Em três palavras: Lafforgue tem razão.
Mais arrepiante ainda é o exercício de transcrever as afirmações de Lafforgue para o caso
português: pouco há a alterar. Na verdade,
extrair as conclusões apropriadas do caso
Lafforgue poderá ser essencial para a
regeneração do sistema educativo
português. Infelizmente, o desprezo
a que o affaire Lafforgue foi votado pelos meios de comunicação portugueses não indica
nada de bom. Quem não
aprende com a História está condenado
a repeti-la.

* Professor de Matemática, IST
Janeiro de 2006
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Internet
International Engineering Consortium
www.iec.org

Geologia e património
geológico, em português
www.georoteiros.pt

O geoRoteiros é um novo portal
de divulgação da Geologia e do
Património Geológico, ainda em
versão Beta, que reúne textos didácticos, mapas em SIG, um glossário, imagens, vídeos, animações
e referências a notícias e eventos,
publicações e entidades. O projecto, financiado pelo POS-Conhecimento, está a ser desenvolvido no CIGA (Centro de Investigação em Geociências Aplicadas), da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade Nova de Lisboa, em colaboração com a SigWeb.

Gabinete Europeu de Patentes
www.european-patent-office.org/index.en.php

O International Engineering Consortium (IEC)
é uma organização sem fins lucrativos, cujo objectivo é servir de elemento catalizador a favor
do progresso da tecnologia e do seu aproveitamento pelo mundo empresarial, a nível mundial. Em conjunto com algumas das mais importantes empresas do mundo, o IEC desenvolveu um programa educacional on-line, grátis, onde disponibiliza informação de qualidade
sobre engenharia e alguns dos últimos desenvolvimentos no sector, para além de dar acesso
a uma vasta rede de recursos.

O European Patent Office (EPO) surgiu em Munique, em 1973, aquando
da “Convenção sobre a emissão de patentes europeias” (EPC). O EPO
nasceu da determinação política colectiva de alguns países europeus, com
o propósito de estabelecer um sistema europeu de patentes que fosse uniforme. Hoje em dia, é um exemplo de cooperação a nível europeu. No seu site enconGabinete de Estudos
tra informação sobre as patentes e as notíe
Planeamento
(MOPTC)
cias mais recentes nesta área.

www.gep-moptc.pt

Este é o renovado site do Gabinete
de Estudos e Planeamento do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. Aqui tem
acesso a estudos e publicações relacionados com a área, pode consultar
os investimentos do PIDDAC para
o sector e indicadores relevantes.
Através desta página tem também
acesso ao Sistema de Informação de Transportes e aos Observatórios Transfronteiriços de Portugal/Espanha e dos Pirinéus (que fazem o levantamento do
tráfego entre Portugal e Espanha e nos Alpes).

Guia Internet na área da Engenharia
www.eevl.ac.uk

O EEVL é um guia Internet para as áreas da engenharia, matemática e computadores. A sua missão é oferecer acesso a recursos de qualidade nestes domínios do conhecimento e ser o ponto fulcral de acesso, no Reino Unido, a informação sobre estes assuntos. O serviço foi criado e é gerido por uma equipa
de especialistas oriundos de diversas universidades e instituições do Reino
Unido. Aqui encontra notícias actualizadas sobre cada uma das áreas, ofertas
de emprego, resultados de pesquisas e estudos, entre outros.
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LIVROS EM DESTAQUE
Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho em estaleiros de construção –
Drenagem em Infra-Estruturas
de Transportes e Hidráulica de Pontes
Autor: Carlos Matias Ramos
Edição: Laboratório Nacional
de Engenharia Civil
Nesta publicação são apresentados, de forma sistematizada, os critérios que
devem ser considerados no dimensionamento e manutenção de sistemas de
drenagem de infra-estruturas de transporte (drenagem transversal, longitudinal
e subterrânea). Contém, igualmente, os critérios mais correntemente adoptados
no dimensionamento hidráulico de pontes.
O autor deste livro, útil sobretudo para os profissionais de vias de comunicações terrestres, é um técnico de renome no domínio da investigação e do
projecto nestas áreas, que preside actualmente ao LNEC.

Decreto-Lei n.º273/03, de 29 de Outubro,
anotado e comentado
Autores: Luís Maldonado Gonelha e
Ricardo Azevedo Saldanha
Edição: Associação Fórum Mercados Públicos
Este livro pretende contribuir para uma melhor compreensão do Decreto-Lei n.º
273/03, de 29 de Outubro, de forma a fornecer aos intervenientes da construção
alguns instrumentos que permitam enquadrar melhor as suas responsabilidades
face à nova legislação. As alterações na legislação existente, que este diploma
introduz, assumem bastante interesse prático, pois vêm clarificar, por um lado,
a metodologia de aplicação e de implementação da Segurança e Saúde do
Trabalho na construção e, por outro, as funções e obrigações de cada um dos
intervenientes, que se encontravam um pouco confusas, ou até omissas, no
anterior diploma.

O reactor nuclear português

No princípio era um Traço

Autor: Jaime da Costa Oliveira

Autor: José Murta Lourenço

Edição: Editora O Mirante
“Em 25 de Abril de 1961, Portugal passou a ser o trigésimo quinto país a
dispor de um reactor nuclear de investigação em funcionamento. Nesta obra
descreve-se a utilização que, desde então, tem sido feita deste equipamento,
quer como objecto de estudo, quer como fonte de neutrões e radiações gama,
com aplicações em numerosos domínios”. Apresenta-se também o contexto
em que o reactor foi instalado, as obras de modernização a que foi sujeito, as
suas características actuais e as pessoas que tornaram possível a sua exploração. A obra conta, ainda, com testemunhos de pessoas cuja actividade profissional directa ou indirectamente teve relação com a exploração do reactor.

Edição: Editorial Escritor, Lda.
“No princípio era um traço” relata a história do projecto e da obra de construção
de um grande edifício, onde os verdadeiros heróis são os arquitectos e engenheiros, os técnicos e operários que o projectaram e edificaram, e que quase
sempre são ignorados nas brochuras de inauguração. “Quantas vezes passamos
perto de um monumento ou de uma grande construção e nos lembramos daqueles que a conceberam? Quase nunca!”

Segurança na construção
A Forma e as Dimensões da Terra

Autor: Alfredo Soeiro

Autor: João M. Casaca

Edição: FEUPedições

Edição: Laboratório Nacional
de Engenharia Civil
Trata-se de um ensaio que “procura descrever, de forma muito simplificada e
resumida, a evolução das teorias sobre a forma e as dimensões da Terra ao
longo dos últimos dois mil e quinhentos anos. É um texto de introdução, para
não iniciados, destinado a estimular o interesse pela disciplina, onde se
privilegia a evolução cronológica das ideias e onde foram forçosamente
ignorados alguns geodesistas e resultados importantes”. A Forma e as Dimensões da Terra percorre o período entre os discos da escola de Mileto, até aos
modelos gravíticos actuais.

Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto
A obra “Segurança na construção” abandonou o habitual suporte de papel,
optando por assumir-se como publicação electrónica. Trata-se de um eBook,
para ser lido com recurso ao computador e que apresenta uma série de possibilidades: comunicação entre os vários interessados no tema, apoio regular do
autor, actualização e complemento de informação via Internet. “Esta publicação
tenta tirar o máximo proveito das potencialidades interactivas, educacionais e
comunicacionais na Internet”.
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Por Eng.º Noel Vieira
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8.º Congresso da Água
13 a 17 Março 2006 – Centro de Artes e Espectáculos
Figueira da Foz – www.aprh.pt/texto/8ca_index.htm
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Segurex – Salão Internacional
da Protecção e da Segurança
16 a 19 Março 2006 – FIL – Lisboa
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7.ª Conferência Europeia sobre Fornos e
Caldeiras Industriais
18 a 21 Abril 2006 – Hotel Tuela – Porto
www.cenertec.pt/infub
(Ver Pág. 63)

Congresso Internacional do International Deep
Drawing Research Group (IDDRG)
19 a 21 Junho 2006 – FEUP – Porto
www.inegi.up.pt/iddrg2006
VII Congresso Nacional de Geologia
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Pólo de Estremoz da Universidade de Évora
www.cge.uevora.pt/viicng
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2nd Oil, Gás & Power Asia
9 a 11 Março 2006 – Karachi – Paquistão
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Revestir 2006 – Feira Internacional
de Revestimentos
14 a 17 Março 2006 – São Paulo – Brasil
www.exporevestir.com.br
Specialized Exhibition on Constructional
Engineering and Repair Building
17 a 19 Março 2006 – Jyväskylä – Finlândia
www.jklpaviljonki.fi/rak2006/eng_rak.php
Oi06 – The Global Ocean Forum
21 a 23 Março 2006 – Londres – Reino Unido
www.oi06.com
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Wasser Berlin – Exposição Internacional
e Congresso
3 a 7 Abril 2006 – Berlim – Alemanha
http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/MesseBerlin/
htdocs/www.wasser-berlin/index_e.html
International Symposium on
“Water and Land Management for
Sustainable Irrigated Agriculture”
4 a 8 Abril 2006 – Adana, Turquia
Pedidos de informação para yazarat@cu.edu.tr
Conferência Internacional de Energias
Renováveis e Qualidade do Poder: IQREPQ’06
5 a 7 Abril 2006 – Palma de Maiorca
www.icrepq.com
100th Anniversary Earthquake Conference:
Commemorating the 1906
San Francisco Earthquake
18 a 22 Abril 2006 – San Francisco – California
www.quake06.org/quake06.html

