ACTA da 7.ª Reunião Geral do Colégio de Engenharia Geográfica – Triénio 2010/2013
Aos treze dias do mês de Julho do ano de dois mil e onze, pelas dezassete horas e trinta
minutos, no LNEC, em Lisboa, reuniu o Colégio Nacional de Engenharia Geográfica
eleito para o triénio 2010 / 2013, convocado por circular.
Tomaram parte na reunião os titulares dos cargos: Presidente do Colégio Nacional, Eng.
Ana Fonseca, o vogal Eng. Armindo das Neves, tendo comparecido igualmente pelo
Conselho Regional do Norte do Colégio de Engenharia Geográfica a Coordenadora,
Eng. Alexandrina Menezes, pelo Conselho Regional do Centro do Colégio de
Engenharia Geográfica a Coordenadora, Eng. Elisa Almeida e pelo Conselho Regional
do Sul do Colégio de Engenharia Geográfica a Coordenadora, Eng. Teresa Sá Pereira.
Conferidos os preceitos, a Presidente do Colégio declarou aberta a reunião, com a
seguinte Ordem de Trabalhos, constante da convocatória e que a seguir se transcreve:
1 – Aprovação da acta da reunião anterior;
2 – Informações;
3 – Novo regime de admissão e qualificação (RAQ);
4 – Análise da proposta legislativa de regulação dos actos;
5 – Organização do XVII Encontro Nacional de Engenheiros Geógrafos (ENEG);
6 – Análise da última revista Ingenium e número dedicado à celebração dos setenta e
cinco anos da OE.
Entrando na Ordem de Trabalhos, no Ponto 1, houve lugar à aprovação da acta da
reunião anterior, com as correcções devidas.
Relativamente ao ponto 2, começaram por ser dadas informações da Região Centro,
designadamente referentes à palestra a proferir pela Eng. Vírginia Manta, com o título
“Planta topográfica da Cidade de Coimbra – 1932/1934”, no Auditório de Sede
Regional da OE em Coimbra, no dia 15 de Julho de 2011 e a participação da
Coordenadora, Eng. Elisa Almeida, no Forum das Ordens, no dia 10 de Julho,
representando a especialidade. A Coordenadora do Conselho Regional do Norte, Eng.
Alexandrina Menezes agradeceu o apoio recebido durante o Mês de Eng.ª Geográfica, o
qual registou cerca de 60 a 70 participantes por sessão. A propósito do Mês de
Geográfica, a Presidente do Colégio pediu uma notícia da avaliação que foi feita do
evento para publicação na primeira oportunidade. A Presidente do Colégio prosseguiu
informando da aprovação do novo RAQ, na última Assembleia de Representantes. É
dever do Colégio escolher o modelo de comunicação que deve suportar o artigo de duas
páginas sobre a evolução da especialidade a fazer parte da Revista Ingenium dedicada
aos 75 anos da Ordem dos Engenheiros. A Presidente do Colégio assumiu a
responsabilidade de o redigir. Foi dado conhecimento de que estava prevista uma
grande exposição sobre o mesmo tema, que já não terá lugar. Mantem-se a indicação de
que o Congresso da Ordem dos Engenheiros, em 2012, se realize no modelo “Congresso
+ Encontros Nacionais”, para o qual já existiu um anúncio para submissão de
comunicações, sendo que o Colégio deve suscitar apresentações da nossa especialidade.
A Coordenadora do Conselho Regional do Norte, que informou já ter recebido
aprovação para a especialização em Sistemas de Informação Geográfica, sugeriu a
criação de duas novas especializações, uma em “Posicionamento” e outra em “Detecção
Remota”, sendo que o Colégio deve elaborar uma proposta nesse sentido, sendo a
primeira vertical e a segunda horizontal. A Coordenadora do Conselho Regional do
Centro fez saber que ainda estão por entregar livros de actas, tendo recebido
reclamações de colegas aí inscritos. A Presidente do Colégio assumiu o compromisso de
tentar resolver o problema junto do secretariado dos colégios. Foi noticiada pela
Presidente do Colégio a criação da EpDAH na FCUL, em Lisboa, organização com

grande participação e acompanhada com grande proximidade pelo Eng. Carlos Antunes,
vogal do Conselho Regional do Sul. A Coordenadora Conselho Regional do Sul, Eng.
Teresa Sá Pereira, manifestou interesse em saber se o parecer a dirigir à DGOTDU
seguiu ou não. Ainda a este propósito, o Vogal do Colégio Nacional, Eng. Armindo das
Neves, exprimiu opinião no sentido de que o Colégio deve extraír conclusões acerca do
Workshop “Regulamentação da cartografia a utilizar nos instrumentos de gestão
territorial”. A Coordenadora do Conselho Regional do Centro fez saber que o Vogal
Jorge Santos terá que se afastar da Univerisade de Coimbra, pelo que é expectável que
passe a estar menos disponível para as actividades da Ordem dos Engenheiros. No final
deste ponto ficou determinado que a próxima reunião do CNEG ocorra no dia vinte e
oito de Setembro de dois mil e onze.
Passando ao ponto 3, a Presidente do Colégio informou que o novo RAQ foi aprovado
pela Assembleia de Representantes do nove de Julho de de dois mil e onze, sendo que
ainda presistem algumas dúvidas sobre a forma como este será aplicado na realidade. A
Presidente do Colégio fará parte do júri de avaliação curricular individual.
Em relação ao Ponto 4, a Presidente do Colégio deu conhecimento de que haverá uma
análise final do Documento de forma a incluír autonomia dos engenheiros E1.
Quanto ao Ponto 5, ficou determinado que o XVII Encontro Nacional de Engenheiros
Geógrafos decorra no dia 12 de Novembro, em local a definir oportunamente, sendo
dever de todos produzir propostas de temáticas e modelo de organização.
Concluindo, no Ponto 6, foi reiterado o pedido de apresentação por todos de sugestões
relativamente à secção de notícias da nossa especialidade na Revista Ingenium, além de
comunicações científicas.
Terminados os trabalhos, pelas dezassete horas e trinta minutos, o Colégio concordou,
por unanimidade, que a acta desta sessão fosse elaborada posteriormente, e que depois
de lida pelos membros e considerada conforme e aprovada, fosse pelos mesmos
assinada, para que faça prova.

