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o programa contou com a participação de 

moderadores e oradores de excelência, na-

cionais e estrangeiros, entre os quais o se-

cretário de estado do ambiente, eng. Carlos 

martins, e o Bastonário da ordem dos en-

genheiros (oe), eng. Carlos mineiro aires.

na sua intervenção, o Bastonário começou 

por recordar o XXi Congresso da oe, reali-

zado em novembro de 2017, que foi dedi-

cado à engenharia e à transformação di-

gital, e o facto de a oe ter declarado 2018 

como o ano das alterações Climáticas, 

temas comuns ao vi Fórum aQuasis. em 

sintonia com as restantes intervenções, o 

responsável da oe caracterizou a temática 

como um problema de engenharia, com-

petindo a esta a transformação digital, no 

sentido da sua adaptação às alterações Cli-

máticas.

aliar a adaptação à eficiência foi outra das 

preocupações e prioridades evidenciadas 

na intervenção de mineiro aires. destacou 

a eficiência material como uma das eficiên-

cias que vai ser tema da oe para o ano de 

2019. Fez ainda referência à mudança de 

paradigma na engenharia, já verificada nos 

últimos tempos, em particular no que se 

refere à forma de projetar e pensar, incluindo 

a utilização, quer de novas ferramentas e 

plataformas que se ligam entre si, quer de 

soluções limpas e amigas do ambiente, sa-

lientando a capacidade da engenharia, das 

instituições e das empresas portuguesas 

para enfrentar os novos desafios. por fim, 

destacou o desafio da gestão de ativos, no 

que toca às infraestruturas, que carecem de 

um adequado programa de manutenção 

que preserve o elevado investimento feito 

pelo país.  
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A especialização em transportes e vias de Comunicação da 

ordem dos engenheiros (oe) prosseguiu com os eventos sobre 

o presente e o futuro das propulsões e combustíveis para os veí-

culos rodoviários (pesados e ligeiros), com particular ênfase nas 

inovações e desenvolvimentos tecnológicos recentes e no futuro 

próximo. esta temática constitui uma das vertentes com contri-

buição relevante face aos grandes desafios do setor dos transportes, 

na perspetiva de uma atividade de transporte cada vez mais sus-

tentável.

para o efeito, a Comissão concebeu três painéis no intuito de abordar 

as múltiplas tecnologias atualmente disponíveis, com relevância 

técnico-económica e comercial.

o painel 1, dedicado à eletromobilidade híbrida e a Baterias, ocorreu 

a 10 de janeiro de, enquanto o painel 2, respeitante à propulsão 

térmica de Ciclos otto e diesel, teve lugar a 22 de maio de 2018. 

o painel 3, que abordará a eletromobilidade – Célula de Combus-

tível a h2, está previsto para 8 de novembro próximo.

o painel 2 teve a contribuição de um fabricante de veículos pe-

sados, de um comercializador de gás natural, de um instalador de 

postos de abastecimento de gás natural, assim como de um im-

portador de diversas marcas de veículos ligeiros. as apresentações, 

cujos conteúdos foram criteriosa e previamente definidos entre as 

empresas e a especialização, procuraram abordar as tecnologias 

subjacentes na linha dos objetivos enunciados.

Tecnologia dos veículos e mobilidade sustentável
painel 2 – propulsão térmica de Ciclos otto e diesel
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a primeira comunicação, acerca dos veículos pesados de propulsão 

térmica de Ciclo otto a gás natural, esteve a cargo da man truck 

& Bus, uma das principais empresas europeias no fabrico de veí-

culos comerciais e de motores térmicos, assim como no forneci-

mento de serviços de transporte de passageiros e de mercadorias. 

a man abordou os desenvolvimentos mais recentes nos sistemas 

de combustível, de diagnóstico a bordo (oBd) e de tratamento de 

gases de escape, assim como a questão da melhoria da eficiência 

energética, quer nos autocarros man euro vi a gás natural com-

primido (gnC), quer nos camiões man euro vi a gnC – com ar-

mazenamento a gnC ou a gás natural liquefeito (gnL). Foi feita 

uma reflexão sobre o futuro da propulsão térmica a gás natural no 

transporte rodoviário, tendo presente que é uma tecnologia com 

viabilidade técnica e maturidade comprovadas e que o gás natural 

é uma energia alternativa ao petróleo e disponível em quantidade.

a infraestrutura e as instalações de abastecimento rápido de gás 

natural constituiu o tema apresentado conjuntamente pela galpe-

nergia, como comercializador de gás, e pela prF – empresa de 

referência e com vasta experiência na construção e operação de 

infraestruturas de gases combustíveis. para além de considerações 

e questões sobre a comercialização do gás natural em portugal, 

foram analisados os aspetos técnicos relevantes das instalações de 

abastecimento rápido de gás natural – comprimido e liquefeito: os 

equipamentos, componentes e esquemas de funcionamento; os 

critérios e parâmetros de seleção  a ter em conta pelos operadores; 

os custos de investimento e de exploração; as questões de segu-

rança; os prós e contras dos diversos tipos de instalações; e a le-

gislação em vigor.

na segunda parte do evento, a man truck & Bus apresentou uma 

comunicação sobre os veículos pesados de propulsão térmica de 

Ciclo diesel, nomeadamente os autocarros e camiões man euro 

vi. em termos de perspetiva futura, esta tecnologia, podendo uti-

lizar diversos combustíveis – fósseis/biocombustíveis, continuará 

a constituir um bom compromisso entre a exigência de rentabili-

dade, a eficiência energética e o impacte ambiental.

por fim, a siva – sociedade de importação de veículos automóveis, 

que distribui as marcas volkswagen, audi, Bentley, Lamborghini e 

skoda, evidenciou as alterações tecnológicas, em curso, nos veículos 

ligeiros de propulsão térmica de Ciclos otto e diesel, particularmente 

as configurações tipo adotadas, pelos fabricantes, para os sistemas 

de tratamento de gases de escape  (com particular ênfase para o 

diesel, objeto de alterações significativas), para cumprimento da 

norma europeia euro 6d, com novos testes de homologação: WLtp 

(teste em banco de ensaios, substituindo o anterior teste nedC, res-

peitante ao consumo de combustível/emissões Co2 e às emissões 

poluentes) e o rde (teste complementar, em circulação real, de 

emissões poluentes). Com estes novos testes de homologação 

obtêm-se valores mais próximos dos reais; por outro lado, as diversas 

opções de equipamentos/tecnologias passam a ter efeito nas emis-

sões de Co2 e, por isso, para o mesmo modelo, haverá várias taxas 

de Co2 em função das opções escolhidas pelo cliente.

Foram também mencionados diversos desenvolvimentos e inova-

ções em curso, que concorrem para a redução do consumo de 

combustível, sendo de salientar, a título de exemplo, a gestão de 

carga das baterias convencionais e a progressiva eletrificação (de 

componentes) e hibridização dos veículos (sistema de 48v de re-

cuperação de energia na desaceleração/travagem, com funções 

boost, coasting e start/stop, entre outras).

Com uma oferta de veículos ligeiros cada vez mais diversificada, 

com diferentes combustíveis e propulsões, são previsíveis, a curto 

prazo, alterações nas quotas de mercado na europa e em portugal: 

aumento gradual da quota dos híbridos e elétricos a baterias e in-

versão da repartição dos veículos de propulsão térmica, com os de 

Ciclo otto a gasolina a recuperar progressivamente a sua tradicional 

quota de mercado, por via de uma quebra dos veículos de Ciclo 

diesel, especialmente nos segmentos mais baixos (uma das razões 

é o aumento nos custos, decorrentes das alterações para cumpri-

mento dos limites euro 6d).

seguiu-se um período de debate, em que foram analisadas e dis-

cutidas diversas questões colocadas pelos presentes.

o moderador do painel, após fazer uma síntese conclusiva dos as-

suntos abordados, convidou os participantes a visualizar dois veículos 

ligeiros de nova geração, euro 6d, em exposição no exterior da sede 

da oe: um deles de Ciclo otto a gasolina (vW t-roc) e o outro de 

Ciclo diesel (volvo XC 40 – Carro do ano 2018 em portugal).  
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