
 

 

CONTRIBUTO DA ORDEM DOS ENGENHEIROS SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 

“DIA MUNDIAL DA ENGENHARIA PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL” PELA UNESCO 

 

 

A Comissão Nacional da UNESCO solicitou à Ordem dos Engenheiros (OE) a colaboração na 

sustentação técnica de uma tomada de posição de Portugal sobre um ponto que poderá 

eventualmente ser incluído na Agenda de Trabalhos do próximo Conselho Executivo da 

UNESCO, que terá lugar entre os próximos dias 3 a 17 de abril, em Paris, intitulado “Dia 

Mundial da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Neste contexto, e considerando a OE que a engenharia é fundamental para o desenvolvimento 

sustentável e para o progresso tecnológico, científico, económico e social, não sendo possível 

uma economia moderna e um mundo melhor sem o contributo da engenharia, considera esta 

Associação Profissional que a instituição de um “Dia Mundial da Engenharia para o 

Desenvolvimento Sustentável” é da maior pertinência e acuidade, constituindo uma 

oportunidade para demonstrar a importância do papel dos engenheiros no desenvolvimento 

de soluções que permitam alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas e a sustentabilidade do planeta Terra. 

As questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável constam da agenda diária do 

Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Engenheiros, razão pela qual foi deliberado dedicar 

o ano de 2018 à abordagem das Alterações Climáticas, sendo que 2019 será dedicado à 

Economia Circular e à Eficiência Material. 

Aliás, todas estas iniciativas encontram-se enquadradas nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas, uma vez que o papel da engenharia é crucial para que, de 

forma direta ou indireta, possam ser atingidos.  

A decisão de abordar a temática das alterações climáticas na OE decorreu da evidente 

agudização dos desequilíbrios e consequentes mudanças climáticas que se tem vindo a 

constatar a nível global, ao longo das últimas décadas, com causas sobretudo antropogénicas, 

mas também naturais, e face à relevância que alguns destes fenómenos, como sejam os 

incêndios, as secas, o recuo do litoral, etc., têm assumido em Portugal nos últimos tempos, 

sem nunca nos esquecermos dos impactos globais, como foi o recente caso da catástrofe 

originada por um ciclone em Moçambique. 

Por outro lado, uma vez que a engenharia assegura a ponte entre a ciência e as tecnologias, 

conduzindo a inovadoras soluções nas mais diversas áreas que, no seu conjunto, permitirão 



 

mitigar e adaptar, invertendo o caminho que tem sido percorrido e tornando o futuro do 

planeta mais sustentável, nomeadamente no que toca à atividade antropogénica e à melhoria 

das condições de vida. 

A proposta em causa, para proclamação pela Conferência Geral da UNESCO do “Dia Mundial 

da Engenharia para o Desenvolvimento Sustentável”, merece, pois, o total apoio da Ordem 

dos Engenheiros de Portugal que saúda a iniciativa e propõe que o Estado Português a apoie 

favoravelmente. 

Trata-se de um importante reconhecimento do papel crucial e insubstituível dos engenheiros 

ao serviço da Humanidade, num Mundo cada vez mais global, mas ainda muito desigual e 

onde existem carências básicas por suprir e comportamentos de adaptação a adotar, que 

dependem da atividade da engenharia nas suas múltiplas especialidades e áreas de 

intervenção. 

A necessidade de dar visibilidade internacional e celebrar o papel da Engenharia na defesa de 

um Planeta mais sustentável e eficiente, a todos os níveis e dentro dos 17 ODS das Nações 

Unidas, alertará para o papel da Engenharia na procura e definição de soluções para os graves 

problemas que Comunidade Global enfrenta. 

 

Lisboa, 1 de Abril de 2019 

 

      O Bastonário  

Carlos Mineiro Aires  

 

 


