
28
Revista informativa da Ordem dos Engenheiros REGIÃO NORTE

TRIMESTRAL • JUL OUT 2012 • € 2

OBRAS�PúBlICAS
E�CONSUlTORIA�DE�ENGENHARIA�
Profissional 

MEOR
Científico 

BAIxO�SABOR
O�RENASCER�DA�ESPERANÇA
Social

INFO

ENGENHARIA
PORTUGUESA
“É um verdadeiro recurso estratégico do país”
Editorial



ÁGUA�E�ENERGIA

■ Barragens e Energia

■ Condicionantes Ambientais e Aproveitamentos de Água

■ Energias Alternativas da Água

■ Arte e Paisagens de Água

ÁGUA�E�SOCIEDADE

■ Abastecimento e saneamento Público

■ Gestão da Água

■ Intervenção nos Rios Urbanos

■ Património Cultural Hidráulico

ÁGUA�E�EMPRESA

■ Projetos e Atuações Realizadas

■ Inovações Tecnológicas

■ Novos modelos de Negócio

■ Internacionalização

TEmAs

Os interessados em participar deverão submeter, até 11 de janeiro, um resumo das respetivas comunicações.

CAlENDARIzAÇãO: Prazo limite de receção de comunicações: 11 de janeiro de 2013

Aceitação das propostas de comunicações: 25 de janeiro de 2013



3

��
�
������������������	����	
��	������
�
����������� �����

���������
���	�
������������ ��

��������	����
�������	��������������������
������������


���
�����������

�����������
����������������������
������

INFO

����������
���������
�������
�����
��
��
������
�����������	����
���������

j U L H O  O U T U B R O  2 0 1 2

PROPRIEDADE:
Ordem dos Engenheiros Região Norte

DIRECTOR:
António Carlos Sepúlveda Machado e
Moura (director.info@oern.pt)

SUBDIRECTOR:
Bento Adriano de Machado Aires e Aires

CONSELHO EDITORIAL:
Fernando Manuel de Almeida Santos,
António Carlos Sepúlveda Machado e Moura,
António Acácio Matos de Almeida,
Carlos Pedro de Castro Fernandes Alves,
Vítor Manuel Lopes Correia,
Maria Alexandrina Silva Meneses,
Ricardo Jorge Silvério Magalhães Machado,
Manuel Joaquim Reis Campos,
Joaquim Manuel Veloso Poças Martins,
José Fernando Gomes Mendes,
João Abel Peças Lopes,
Carlos Alberto Sousa Duarte Neves,
Nuno Bravo Faria Cruz,
José António Couto Teixeira,
José Tadeu Marques Aranha,
Tiago André da Silva Braz,
Sérgio Bruno de Araújo Gonçalves da Costa,
Rosa Maria Guimarães Vaz da Costa,
Luís Manuel Montenegro de Araújo Pizarro,
Vítor António Pereira Lopes de Lima,
Amílcar José Pires Lousada

COORDENAÇÃO E REDACÇÃO OERN:
Miguel Ângelo Sousa
(marketing.comunicacao@oern.pt)
Joana Soares
(comunicacao@oern.pt)

REVISÃO: 
Serviços OERN

GRAFISMO:
MAV2D

MAQUETIZAÇÃO/IMPRESSÃO E
PRODUÇÃO:
Multiponto, S.A.

PUBLICAÇÃO SEMESTRAL:
Edição nº 28 de Novembro de 2012.
Tiragem: 13 000 exemplares.
ICS: 113324. Depósito legal: 29 299/89.

SEDE: Rua de Rodrigues Sampaio, 123
4000-425 Porto.
Tel. 222 071 300. Fax. 222 002 876.
http://www.oern.pt/

DELEGAÇÃO DE BRAGA:
Rua de S. Paulo, 13 – 4700-042 Braga.
Tel. 253 269 080. Fax. 253 269 114.

DELEGAÇÃO DE BRAGANÇA:
Rua Alexandre Herculano, 138 - R/C F.
5300-075 Bragança.  Tel. 273 333 808.

DELEGAÇÃO DE VIANA DO CASTELO:
Av. Conde da Carreira, 81A
4900-343 Viana do Castelo.
Tel. 258 823 522.

DELEGAÇÃO DE VILA REAL:
Av. 1.º de Maio, 74/1.º dir.
5000-651 Vila Real. Tel. 259 378 473.

S
U

M
Á
R

IO

4 EDITORIAl

ENGENHARIA PORTUGUEsA

5 GRUPO�DE�TRABAlHO�JOvENS�ENGENHEIROS

O ENGENHEIRO E O sEU POTENCIAL PARA A CRIAÇÃO

6 NOTíCIAS

CIENTífICO

16 RECUPERAÇÃO AdICIONAL dE PETRóLEO COm RECURsO

A mICRORGANIsmOs 

mICROBIAL ENHANCEd OIL RECOvERy (mEOR)

20 AvALIAÇÃO dO dANO NA FURAÇÃO dE PLACAs CARBONO/EPóxIdO 

PROfISSIONAl

24 OBRAs PúBLICAs E CONsULTORIA dE ENGENHARIA – dIsFUNÇõEs

dE mERCAdO A dEFRONTAR

28 1.º CONGREssO IBéRICO dE jOvENs ENGENHEIROs

34 ACTOs dE ENGENHARIA ZOOTéCNICA

36 IN.CUBO

INCUBAdORA dE INICIATIvAs EmPREsARIAs INOvAdORAs

40 LUmA: COmBINAÇÃO PERFEITA ENTRE EFICIêNCIA E dEsIGN

44 mANvIA 

48 «ENGENHARIA dO AmBIENTE: PERsPECTIvAs, dEsAFIOs E PONTOs

FOCAIs dE Um PERCURsO COm 35 ANOs»

SOCIAl

52 A OERN PROmOvE II ENCONTROs víNICOs dO vINHO vERdE

60 APROvEITAmENTO HIdROELéCTRICO dO BAIxO sABOR:

O RENAsCER dA EsPERANÇA?

INFO28

ER-0802/2012



António machado e mouraFernando de Almeida santos António matos de Almeida Pedro Castro Alves

Ricardo machado vitor Correia Alexandrina meneses

4 INfO�28�• jUL OUT 2012

E D I T O R I A l

António�Machado�e�Moura

vice-Presidente

do Conselho directivo

da Região Norte da Ordem

dos Engenheiros

ENGENHARIA�PORTUGUESA

No momento em que escrevo o presente editorial, atravessa o país um período particularmente crítico e contur-
bado da sua já longa história de quase nove séculos. A presente e grave crise económica e financeira, aliada à
recente apresentação pelo Governo da proposta do Orçamento de Estado para 2013 tem provocado uma invulgar
onda de protestos e de contestação que não podem deixar de levar a uma grande preocupação e a um ambiente
depressivo e de total ausência de motivação e entusiasmo. Toda a gente, de todos os quadrantes e de todos os sec-
tores, se acha no direito de emitir a sua opinião nos mais diferentes locais e pelas mais diversas formas, e os suces-
sivos espaços noticiosos estão a constituir um verdadeiro massacre, com o programa de notícias a andar sempre à
volta do mesmo, repetindo o tema até à exaustão! sinceramente, não me parece que seja este o caminho.

se me perguntam o que mais falta faz ao país, atrevo-me a avançar com uma resposta: o silêncio! Neste
momento de extremo ruído, precisamos urgentemente de ouvir o silêncio... nem que seja por algumas horas,
para nos encontrarmos, para pensarmos e reflectirmos sobre a nossa missão e a nossa acção no futuro próximo
imediato. Precisamos do silêncio para encontrarmos dentro de nós a força e a luz que nos guiem no meio desta
confusão labiríntica em que nos encontramos aprisionados!

Tem-se afirmado que a engenharia portuguesa e a intervenção dos seus agentes é essencial e será decisiva para
ajudar o país a sair da grave situação em que se encontra. Assim creio firmemente! é um verdadeiro recurso estra-
tégico do país. No entanto, é essencial que os responsáveis políticos também tomem consciência do facto e tenham
presente essa realidade.é fundamental que a Ordem dos Engenheiros faça ouvir a sua voz, apontando caminhos e
propondo soluções para muitos dos problemas que enfrentamos. O xIx Congresso da OE que decorreu no mês de
Outubro no CCB em Lisboa, subordinado ao tema “sociedade, Território e Ambiente, a intervenção do engenheiro”,
foi um ocasião de extrema importância.Este Congresso foi precedido de outro, o 1.º Congresso de Engenheiros de
Língua Portuguesa, subordinado ao tema “A Engenharia como factor determinante no processo de desenvolvimento”. 

Com efeito, na conjuntura actual afigura-se de extrema importância a cooperação, o estabelecimento de uma
forte plataforma de comunicação entre os diversos países participantes, capaz de potenciar contactos privilegiados
entre as entidades públicas e privadas, englobando empresas e instituições de ensino ligadas à Engenharia. Esta-
mos confiantes de que este Encontro dos Engenheiros da lusofonia permitirá divulgar aos setores económicos
nacionais as realidades socioeconómicas e os planos de desenvolvimento em políticas públicas dos países pre-
sentes e apresentar oportunidades de negócio daí decorrentes, relevando as competências que a Engenharia
reúne para colocar em prática os desígnios apresentados.

O presente número da revista INFO, para além de incluir diversas notícias referentes às várias actividades
realizadas e a realizar, apresenta um assinalável conjunto de artigos, nas vertentes científica, profissional e
social, com particular destaque para a parte profissional, para os quais me permito chamar a vossa atenção,
bem como ainda um artigo da responsabilidade do Grupo de jovens Engenheiros. A propósito dos jovens enge-
nheiros, recordo o recente galardão internacional, Prémio Cidadão Europeu, atribuído pelo Parlamento Europeu
à OE pelo seu 1º Congresso Ibérico de jovens Engenheiros (CIjE 2012) que teve lugar na cidade de Braga,
capital europeia da juventude 2012, no passado mês de maio.

são vários os pontos de interesse que podemos encontrar neste número da INFO. Não sendo exaustivo,
direi apenas que do artigo sobre a Recuperação Adicional de Petróleo com Recurso a microrganismos às dis-
funções do mercado de Obras Públicas e Consultoria de Engenharia, passando pelas perspectivas, desafios e
pontos focais da Engenharia do Ambiente e os Actos de Engenharia Zootécnica, encontra o leitor um vasto
leque de opiniões sobre temas de grande relevo e actualidade. destaco ainda o artigo sobre o aproveitamento
hidroeléctrico do Baixo sabor e a nota sobre os II Encontros vínicos do vinho verde, realizados em viana do
Castelo. desde josé Ferreira Lemos e manuel Reis Campos a sérgio Costa, de josé António Teixeira e Luís
miguel durão a divanildo monteiro e Fernando Ramos, um extenso e notável conjunto de nomes de prestigiados
profissionais da Engenharia Portuguesa dão o seu importante contributo para nos ajudar a reflectir os principais
problemas da nossa Ordem e do exercício da nossa profissão.

votos de boa leitura!
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GRUPO�DE�TRABAlHO�JOvENS�ENGENHEIROS

O�ENGENHEIRO�E�O�SEU�POTENCIAl
PARA�A�CRIAÇãO

Foi com enorme satisfação que aceitei o convite para pertencer ao Grupo de Trabalho de jovens Engenheiros

porque desta forma, eu e outros colegas de engenharia, assim como tu, jovem Engenheiro, podemos projetar as

preocupações dos jovens engenheiros na procura de soluções para os problemas que nos afetam com o apoio da

nossa Associação Profissional, a Ordem dos Engenheiros, que tem manifestado uma preocupação em nos ouvir.

somos assolados diariamente com notícias de amigos e companheiros que partem para outros destinos, uns em

busca de aventura, mas muitos a demonstrar uma sensação de desistência, porque não tiveram no nosso país a

oportunidade de engenhar.

sou e continuarei a ser otimista e não faz parte de mim desistir. A Engenharia é fulcral para o desenvolvimento

da sociedade. Os Engenheiros são os mais hábeis a transformar, criar e construir.

A palavra empreendedorismo parece tabu nesta fase em que atravessamos por tantos problemas económicos e

sociais. No entanto, e tal como em toda a historia, cabe-nos a nós, jovens Engenheiros, mudarmos o rumo das

coisas. Parece impossível, e não vamos “mudar o mundo”, mas com um pequeno contributo de cada um podemos

melhorá-lo, temos de continuar a acreditar nos nossos Engenheiros.

Quando escolhemos ser Engenheiros assumimos um caminho ativo na sociedade, seja qual for a nossa atividade

profissional. Quantos problemas das mais variadas espécies aguardam a nossa solução? muitos! A Engenharia está

em todo o lado, em todas as áreas, no nosso dia-a-dia. Até hoje sempre fomos capazes de os resolver, inovando, tes-

tando os limites, avançando sempre para novas soluções, mais arrojadas, mais eficazes e melhorando as nossas

condições de vida. Não há um guião para a Engenharia, não há uma única solução para cada problema. Essa é a

paixão de ser Engenheiro, ter necessidade de decidir, pensar, tomar decisões, “inventar” soluções.

é necessário identificar as oportunidades, agarrá-las e procurar os recursos para as transformar em negócios

lucrativos, ou seja, é necessário empreender! As mudanças e as dificuldades têm de ser transformadas em oportu-

nidades. Cabe às universidades o papel preponderante em prepararem os formandos para este mercado.

Numa altura em que a competitividade se faz sentir de forma notória, a inovação é uma arma fundamental. mas

num país onde a palavra de ordem é a recessão é necessário ser-se ainda mais criativo para conseguir utilizar essa

arma. O empreendedorismo e a inovação não serão a solução para todos os problemas mas são elementos funda-

mentais para chegarmos a ela… temos de ser mais criativos, mais corajosos, agir com firmeza, capacidade de orga-

nização, direção e acima de tudo temos de ser positivos. Como referiu o criativo miguel Gonçalves no CIjE’12 “se dá

para pensar, dá para fazer”.

Grande parte dos empreendedores são recém-formados, que almejam aplicar os conhecimentos recentemente

adquiridos. ENTÃO, jOvEm ENGENHEIRO, REALIZA, FAZ, ExECUTA, EmPREENdE, INOvA! vAI À LUTA!

“Empreendedorismo é um comportamento e não um traço de personalidade”, dRUCKER (1998).

lídia�freitas

Engenheira Civil

Grupo de Trabalho

de jovens Engenheiros 



6 INfO�28�• jUL OUT 2012

N
O

Tí
C
IA

S  

No final destacou a importância e a

necessidade da reabilitação do edi-

ficado urbano face ao momento do

país, indicando algumas das suas

vantagens.

O Professor vasco Freitas agradeceu

a todos os intervenientes nesta

publicação, destacando o trabalho

de uma vasta equipa. Ao longo da

sua intervenção focou o papel da

FEUP no ensino da reabilitação de

edifícios e os objetivos do manual.

Referiu ainda ações de formação,

dirigidas por arquitetos e engenhei-

ros, no âmbito da reabilitação, assim

como a importância da reabilitação

na economia local, na empregabili-

dade e na sustentabilidade e na pro-

moção do turismo.

Terminou indicando algumas medi-

das para promover a reabilitação

como uma lei de arrendamento

estável, regulamentos específicos, a

existência de microcrédito, e a

necessidade de motivar a reabilita-

ção. 

O Professor valente de Oliveira feli-

citou a OERN pela iniciativa de um

estudo com esta amplitude, e o Pro-

fessor vasco Freitas e sua equipa

pelo serviço que prestaram à comu-

nidade.

No mesmo sentido o Presidente da

OERN, Fernando de Almeida santos,

parabenizou todos os intervenientes,

afirmando tratar-se de uma obra refe-

rencial para engenheiros e alunos da

Engenharia. Acrescentou ainda que

“a Ordem dos Engenheiros pretende

continuar na vanguarda do conheci-

mento e aprofundamento técnico, e

servir-se deste conhecimento para o

apoio à decisão politica”.

A cerimónia encerrou com a inter-

venção do dr. Rui moreira que des-

tacou o mérito do livro, com conteú-

dos científicos e técnicos, muito útil

para os interessados em matéria de

reabilitação, referindo ainda a atual

morosidade do processo de reabili-

tação urbana devido as condições

de mercado e falta de liquidez.

lANÇAMENTO�DO�MANUAl
DE�APOIO�AO�PROJETO�DE
REABIlITAÇãO�DE
EDIfíCIOS�ANTIGOS

A Ordem dos Engenheiros Região

Norte (OERN) apresentou a 10 de

maio, no salão Árabe do Palácio da

Bolsa, o manual de Apoio ao Projeto

de Reabilitação de Edifícios Antigos,

juntamente com os autores da

publicação.

Esta sessão contou com as inter-

venções do Engenheiro matos de

Almeida, do Professor vasco Pei-

xoto de Freitas, do Professor

valente de Oliveira, do Engenheiro

Fernando de Almeida santos e do

dr. Rui moreira.

Com sala cheia a cerimónia iniciou

com o discurso de António matos de

Almeida, secretário do Conselho

diretivo da Ordem dos Engenheiros

Região Norte, que abordou alguns

constrangimentos de ordem técnica

e de uma formação dos engenheiros

vocacionada para a construção nova

perdendo-se o conhecimento e a

capacidade tecnológica indispensá-

vel à reabilitação de edifícios anti-

gos. matos de Almeida indicou

ainda que a constatação de algumas

limitações despertou na OERN a

vontade de contribuir para a supres-

são desta lacuna formativa e a utili-

dade que um guia geral de apoio ao

projeto de reabilitação terá para a

comunidade técnica.
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II�DIA�REGIONAl�SUl

As cidades de Faro e vilamoura aco-

lheram de 11 a 13 de maio, o II dia

Regional sul. A Ordem dos Engenhei-

ros Região Norte fez-se representar

pelo senhor Presidente do Conselho

directivo, Eng.º Fernando de Almeida

santos e pelo senhor vice-Presidente

do Conselho directivo, Eng.º António

machado e moura.

Foram três dias preenchidos com

actividades lúdicas e culturais, tendo

a sessão solene decorrido na tarde do

dia 12 de maio, na Escola de Hotela-

ria e Turismo do Algarve. A sessão ini-

ciou com as boas- vindas pelo Presi-

dente do CdRs da OE, Eng.º mineiro

Aires, a que se seguiram as interven-

ções do delegado distrital de Faro,

Eng. josé Campos Correia, e do Pre-

sidente da Câmara municipal de Faro,

Eng. macário Correia. Nesta sessão

foi prestada homenagem ao Eng.º

Osvaldo Barragão, e foram atribuidos

os diplomas de membros séniores.

O Bastonário da Ordem dos Enge-

nheiros, Engº Carlos matias Ramos

encerrou a sessão que contou com a

presença de vários representantes

das estruturas nacionais e regionais

da Ordem. 

xIv�ENCONTRO�REGIONAl�DO

ENGENHEIRO�DA�REGIãO�CENTRO

O xIv Encontro Regional do Enge-

nheiro da Região Centro decorreu no

distrito de Castelo Branco entre 25 e

27 de maio. 

Associado às comemorações foi cele-

brado, na manhã do dia 26 de maio,

o 25 º Aniversário da delegação de

Castelo Branco, com homenagem a

anteriores delegados distritais. Neste

encontro pela Região Norte esteve o

senhor vice-Presidente, Eng.º Antó-

nio machado e moura.

Na parte da tarde realizou-se uma

visita ao museu Cargaleiro, seguindo-

se a sessão solene do Encontro, no

Auditório da Escola superior de Tec-

nologia de Castelo Branco. Nesta ses-

são foram homenageados os mem-

bros que completaram 25 anos de

inscrição, os membros seniores e os

melhores estágios, tendo sido entre-

gue o Prémio Conselho diretivo da

Região Centro ao Engenheiro manuel

josé dos santos silva e homena-

geado, a título póstumo, o Eng.º joão

Ramalho Eanes, que foi o primeiro

delegado distrital de Castelo Branco. 

NOvAS�INSTAlAÇõES

DA�SR�AÇORES

A secção Regional dos Açores da

Ordem dos Engenheiros inaugurou,

no dia 16 de junho, a sua sede na

cidade de Ponta delgada, numa ceri-

mónia que contou com a presença do

Bastonário da Ordem dos Engenhei-

ros (OE), do secretário Regional do

Ambiente e do mar, da Presidente da

Câmara municipal de Ponta delgada,

bem como de vários representantes

de entidades oficiais açorianas e das

estruturas nacionais e regionais da

Ordem. A Região Norte fez-se repre-

sentar pelo senhor vice-Presidente do

Conselho directivo, Eng.º António

machado e moura.

OERN�NAS�CERIMóNIAS
DAS�REGIõES�CENTRO,
SUl�E�AÇORES

1º�ENCONTRO�NACIONAl�DA�CONSTRUÇãO�E�IMOBIlIÁRIO

A Ordem dos Engenheiros Região Norte, representada pelo seu Presidente,

Fernando de Almeida santos, acompanhou o 1º Encontro Nacional da Cons-

trução e do Imobiliário, uma iniciativa da Confederação Portuguesa da Cons-

trução e do Imobiliário (CPCI) que reuniu no passado dia 5 de junho, no

Pavilhão Atlântico, em Lisboa, milhares de empresários de todo o País.

Com o tema “Promover o Crescimento, defender o setor” esta sessão contou

com a participação dos representantes de várias associações no setor do

Imobiliário e Construção, que incidiram as suas intervenções nas dificulda-

des sentidas pelo setor e algumas soluções futuras como necessidade de

dinamizar a Reabilitação Urbana e Arrendamento.

No seu discurso o Presidente da CPCI, Reis Campos, referiu a iniciativa iné-

dita que une toda a fileira, representando uma manifestação de força e união

do maior empregador do país. Reis Campos afirmou que o futuro de Portugal

não se constrói destruindo todo este setor, que ao longo dos anos tem sido

essencial para a dinamização da economia portuguesa.

O imediato pagamento das dívidas do Estado, a dinamização da Reabilitação

Urbana e do Arrendamento, a reprogramação do QREN, o apoio à interna-

cionalização do setor, a revisão do Código dos Contratos Públicos, o paga-

mento do IvA ao Estado após o recebimento das faturas, são algumas das

medidas reivindicadas pela Confederação. 

O Presidente da CPCI acrescentou ainda que ao contrário do que querem

fazer acreditar o colapso do setor não é inevitável. deixando a garantia que

o movimento iniciado não vai parar. “O futuro passa por nós”, concluiu.
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fINAl�NACIONAl
“f1�IN�SCHOOlS”
PROJECTO
PENSE�INDúSTRIA

No âmbito do projecto ‘Pense Indús-

tria’, a Ordem dos Engenheiros par-

ticipou, mais uma vez, no júri da

Final Nacional “Fórmula 1 nas Esco-

las”, na especialidade de engenha-

ria, fazendo-se representar pelos

vogais do Colégio de Engenharia

mecânica da Região Norte Engº Car-

los sousa e Engª Rosa Quitéria

Antão.

Este ano, a competição Nacional

teve lugar em Espinho, nas instala-

ções da Nave de desportos, nos

dias 5 e 6 de junho, acolhendo as

20 melhores equipas do país. 

zagem atractivo e potenciador de

despoletar interesses nas mais

diversificadas áreas da engenharia,

inovação, empreendedorismo e tec-

nologia.

Contando com o apoio da RECET –

Rede de Centros Tecnológicos de

Portugal, esta competição preten-

deu, em primeira instância, que os

jovens concorrentes criassem um

carro de Fórmula 1 em miniatura,

desde a sua concepção até ao

momento da corrida. Com esse fim,

cada equipa evidenciou o desenvol-

vimento de uma estratégia de mar-

keting, com o intuito de angariar

patrocinadores, construindo um

portefólio que atestou todo o seu tra-

balho e que revelou o elevadíssimo

potencial dos participantes.

No dia 6, após os Knock-out, proce-

deu-se à entrega de prémios. O 1º

Lugar foi para monster Team, uma

equipa de 4 elementos da Coopera-

tiva de Ensino vale s. Cosme – didá-

xis, de vila Nova de Famalicão.

A equipa irá representar Portugal na

Final mundial que este ano se reali-

zará em Abu dhabi, em Outubro.

A F1 nas Escolas é uma competição

internacional que coloca à prova as

capacidades de jovens a frequentar

o ensino básico e secundário, pro-

movendo um ambiente de aprendi-

Uma vez mais, a Ordem dos Enge-

nheiros aproveita para louvar este

tipo de iniciativa, que em muito con-

tribui para a mudança da percepção

que os jovens têm da indústria, esti-

mulando o contacto dos jovens com

a realidade industrial e tecnológica

e pela utilização de diferentes ferra-

mentas informáticas. Esta é certa-

mente uma boa estratégia, atraindo-

os para a Indústria, uma actividade

económica que está claramente

necessitada de inovação e de recur-

sos humanos qualificados.

ACREDITAÇãO�EUROPEIA
DO�MESTRADO
EM�ENGENHARIA
zOOTéCNICA�DA�UTAD�

O curso de mestrado em Engenharia

Zootécnica da Universidade de Trás-

-os-montes e Alto douro (UTAd)

acaba de ser distinguido com o

diploma de Qualidade Europeia

EUR-ACE (European Accreditation

Engineering Programmes), atribuído

pela European Network for Accredi-

tation of Engineering Education

(ENAEE) e pela Ordem dos Enge-

nheiros (OE). 

de acordo com os objectivos EUR-

ACE o ENAEE tenta estabelecer um

sistema de acreditação europeu de

cursos de Engenharia, consistente

com as orientações gerais do pro-

cesso de Bolonha e, em particular,

com a ENQA (European Association

for Quality Assurance in Higher

Education), “standards and Guide-

lines for Quality Assurance in the

EHEA” (European Higher Educa-

tion Área) e o “Framework for Qua-

lifications in the EHEA”. Neste sis-

tema as agências nacionais e

regionais acreditarão os programas

e o ENAEE, por recomendação do

Committee ad-hoc autorizá-las-á a

atribuir o selo EUR-ACE à acredita-

ção.

Este reconhecimento internacional,

válido por três anos (até 26 de Abril

de 2015), cujo principal objectivo é

desenvolver o conhecimento das

várias áreas profissionais no âmbito

da Engenharia e a melhoria da qua-

lidade das formações oferecidas

pelas instituições do ensino supe-

rior europeias, é para o curso de

Engenharia Zootécnica da UTAd de

enorme valia, num tempo em que

a mobilidade e a cooperação inter-

nacional são a chave da sustenta-

bilidade,  tanto a nível do ensino e

investigação como da inserção pro-

fissional dos seus diplomados.

Importa salientar  que o mestrado

em Engenharia Zootécnica  da

UTAd  é  o único na área agrária no

País, até agora, detentor desta cer-

tificação e deste selo de qualidade.

Acreditamos que a UTAd, o curso

e os nossos diplomados em Enge-

nharia Zootécnica, agora “mestres

de Engenharia Europeus Acredita-

dos” farão juz ao reconhecimento e

responsabilidade agora atribuídas.
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2ª�CONfERêNCIA�ANUAl�DA
ASSOCIAÇãO�MUTUAlISTA
DOS�ENGENHEIROS

A Ordem dos Engenheiros Região

Norte acolheu no dia 13 de junho a

2ª Conferência Anual da Associação

mutualista dos Engenheiros (AmE),

subordinada ao tema “A Importân-

cia dos Contributos das Actividades

da Economia social para a supera-

ção da Crise”, que contou com a

participação do senhor secretário

de Estado da solidariedade e segu-

rança social, dr.º marco António

Costa. 

Na sessão de abertura o Presidente

do Conselho directivo da OERN,

Fernando de Almeida santos, referiu

a existência de casos de necessi-

dade de apoio social existentes entre

Engenheiros. já Luís Alberto sá e

silva, Presidente da União das

mutualidades Portuguesas, desta-

cou a importância do trabalho

desenvolvido por estas entidades. 

seguiu-se a assinatura do Protocolo

entre AmE e santa Casa da miseri-

córdia de vila do Conde. O Provedor

da santa Casa da misericórdia,

Arlindo Azevedo maia salientou a

sensibilidade destas instituições à

fome e às carências dos mais des-

favorecidos. 

Francisco sousa soares, Presidente

da AmE começou por referir o

momento difícil para Portugal e os

países europeus com grandes

incógnitas decorrentes da situação

económica e financeira, afirmando

que são cada vez mais os portugue-

ses que necessitam de ajuda social.

“Felizmente no nosso país existem

numerosas Instituições Particulares

de solidariedade social (IPss) que

são excelentes exemplos de dedica-

ção aos mais carenciados”. O Presi-

dente da AmE salientou ainda o

empenho do Governo na área da

solidariedade social, na definição

das políticas, procura de financia-

mentos e parcerias com instituições.  

Na sua intervenção o secretário de

Estado da solidariedade e segu-

rança social, dr. marco António

Costa afirmou a necessidade de

existir cooperação entre o Estado e

as instituições da sociedade civil.

deu ainda a conhecer o programa

Estimulo 2012 para a promoção de

emprego jovem, e referiu a atribui-

ção do subsídio de desemprego

para trabalhadores independentes a

partir do próximo ano.  

seguiu-se o painel dedicado à

importância da atuação das IPss na

superação da Crise que teve como

moderador, joão Lopes Porto, e

como oradores o Padre Lino maia,

Presidente da Confederação Nacio-

nal das Instituições de solidariedade

e Eugénio da Fonseca, Presidente

da Caritas Portuguesa.

nio ma chado e moura, vice-presi-

dente da Ordem dos Engenheiros

Região Norte, e como oradores Noé-

mia Pacheco, Provedora da santa

Casa da misericórdia de Guimarães

e justiniano Ferreira dos santos, da

Associação mutualista de s. Bento

das Peras de Rio Tinto.

A sessão de encerramento esteve a

cargo de Luís Pizarro, delegado de

vila Real da Ordem dos Engenhei-

ros, que abordou o tema “Os desa-

fios futuros do mutualismo” e de

O segundo painel sobre a Interven-

ção das misericórdias e das mutua-

lidades teve como moderador Antó-

Bernardo mira delgado, secretário

da AmE, que agradeceu a todos os

que participaram nesta sessão.
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NOvAS�PONTES�ENTRE
PORTO�E�GAIA

A convite da Câmara municipal de

Gaia, a Ordem dos Engenheiros

Região Norte, representada pelo seu

Presidente Fernando de Almeida

santos, marcou presença na refle-

xão sobre as novas travessias do rio

douro entre Porto e Gaia. A reflexão

que decorreu na Casa Ferreirinha

no dia em que a Ponte da Arrábida,

projetada por Edgar Cardoso, come-

morava o seu 49º aniversário iniciou

com uma apresentação pelo Profes-

sor doutor Adão da Fonseca dos

projetos desenvolvidos. 

Os quatro projetos apresentados

foram Túnel da Foz; Ponte de mas-

sarelos; ponte Pedonal das Ribeiras

e Ponte do Areinho, com investi-

mento global de 115 milhões de

euros

A necessidade destas novas pontes

prende-se em criar uma maior flui-

dez entre as duas cidades, melho-

rando assim a qualidade de vida e

potenciando o desenvolvimento eco-

nómico. 

Para Luís Filipe meneses “não é

errado falar em obras em tempo de

crise. é em crise que se projeta o

futuro. Não desisto de sonhar e de

pensar com realismo". Este é um

trabalho perfeitamente executável

num ciclo político autárquico de três

mandatos, 12 anos.

Luís Filipe menezes destacou ainda

a reprodutividade económica destas

pontes, referindo algumas ideias

para colocar o Porto no centro de

procura mundial: transformação das

pontes em ex-libris de atratividade

turística, a criação do museu das

Pontes, e a organização de um Con-

gresso Internacional de Engenharia

de Pontes - Prémio Edgar Cardoso. 

Todos os cidadãos têm agora a opor-

tunidade de dar a sua opinião no

site disponibilizado para o efeito.

Topografia, Perspetivas e futuro foi o

tema em análise na sessão realizada

no dia 19 de junho, no auditório da

Ordem dos Engenheiros Região Norte,

promovida pelo Colégio de Engenharia

Geográfica da Região Norte.  

Nesta sessão foi analisada a evolu-

ção das técnicas de posicionamento

e evidenciados os constrangimentos

que ainda se fazem sentir no mer-

cado de trabalho. 

joão Casaca, membro Conselheiro

da OE, começou por enquadrar his-

toricamente o tema referindo que a

Engenharia e a Topografia estão liga-

das desde o século xvI, e que um

bom engenheiro não é engenheiro

sem conhecer a topografia.

seguiu-se a intervenção de Nuno

Lima, do LNEC, dedicada à aplicação

da Topografia na monitorização de

grandes obras de Engenharia, onde

destacou a importância da análise das

condições de segurança de grandes

estruturas de engenharia civil quer na

fase inicial de projeto e construções

quer posteriormente em fases de

exploração, reabilitação ou reforço. “A

observação topográfica/geodésica é

parte importante dessa análise, e a

monitorização atempada poderá evitar

danos irreparáveis, perdas de vidas

humanas e custos de perda ou de

exploração”, acrescentou.

Luís santos, Leica Geosystems,

abordou as novidades e perspetivas

de desenvolvimento futuro, referindo

que a realidade económica atual e o

rápido surgimento de tecnologia

conduzem a que as empresas invis-

tam na convergência de esforços e

integração de sistemas, conduzindo

a grandes mudanças no mercado.

“A pronta reação às tendências tec-

nológicas, a capacidade de a inte-

grar e gerar produtos que represen-

tem uma mais-valia para o utilizador,

representará um desafio diário”.  

A Topografia municipal vs Atualiza-

ção cartográfica foi o tema da apre-

sentação de Alexandrina meneses da

Câmara municipal de santa maria da

Feira, que deu a conhecer o trabalho

desenvolvido pelo Gabinete de Infor-

mação Geográfico desde 1998 até ao

presente, assim como a utilização e

vantagens de alguns serviços, como

a plataforma de acesso/disponibiliza-

ção de informação e gestão de fluxos

de trabalho geográfico – mirante.

josé Trovisco, Fase, Estudos e Projec-

tos, s. A. analisou o contributo da

Topografia para o desenvolvimento

sustentado do país no âmbito do pla-

neamento e ordenamento e o rumo da

topografia no mercado empresarial, e

vias para o seu relançamento tais como

o lançamento pelo governo de novos

concursos de execução de cadastro

predial e a internacionalização.

A última intervenção esteve a cargo

César Almeida, Emílio Azevedo

Campos, Lda, que deu a conhecer

alguns constrangimentos na prática

de Topografia como as Coordenadas

de pontos sem informação adicio-

nal, a dependência dos softwares de

campo/gabinete para as transforma-

ções de coordenadas e as deficiên-

cias ao nível do domínio da aquisi-

ção de dados georreferenciados. 

COléGIO�DE�ENGENHARIA
GEOGRÁfICA�DA�REGIãO
NORTE�PROMOvE�SESSãO
DEDICADA�à�TOPOGRAfIA
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OERN�NA�ASSINATURA
DO�PROTOCOlO
ENTRE�UMINHO�E�BOSH�

A Ordem dos Engenheiros Região

Norte, representada pela delegada

distrital de Braga, Rosa maria Costa,

e pela delegada adjunta, Helena

Campos, esteve presente na cerimó-

nia de assinatura de protocolo entre

a Universidade do minho e a Bosh

Car multimedia Portugal s.A, apa-

drinhada pelo primeiro-ministro

Pedro Passos Coelho. 

Esta parceria permitirá a criação de

um Centro de Inovação e desenvol-

vimento Tecnológico (I dT), que uti-

lizará instalações existentes na Bosh

e na Uminho, permitindo a criação

de empregos altamente qualificados

na região e a promoção da competi-

tividade das instituições a nível inter-

nacional. 

OERN�APOIA�CURSO�BEST�

O curso Pirates of the douro In the

Course of the Perfect ship, uma ini-

ciativa do BEsT- Board of European

students of Techonolgy que decorreu

no Porto de 27 Agosto a 09 de

setembro, contou com o apoio da

Ordem dos Engenheiros Região

Norte (OERN).

A sede da Região Norte acolheu a

sessão de abertura onde marcou pre-

sença pela OERN, Bento Aires do

Grupo de Trabalho dos jovens Enge-

nheiros.

Bento Aires começou por dar as boas

vindas aos participantes reconhe-

cendo o trabalho do BEsT Porto. Esta

é a segunda vez, no presente ano,

que a OE colabora com o BEsT: a pri-

meira foi no Congresso Ibérico de

jovens Engenheiros - CIjE’12 e agora

como parceiro deste curso. 

Na sua intervenção Bento Aires refe-

riu que o BEsT é um excelente exem-

plo de integração Europeia, onde os

estudantes de engenharia e tecnolo-

gia interagem no sentido de desen-

volver a excelência em engenharia

acrescentando que “vivemos e traba-

lhamos numa pequena “cidade”

chamada mundo e com um “bairro”

chamada Europa, que é resultado da

inovação e desenvolvimento tecnoló-

gico”.

Para Bento Aires a Engenharia deve

conduzir à inovação, assumir o

comando e liderança e ser capaz de

transformar o conhecimento e os

recursos em felicidade. Palavras

como Inovação, Competitividade e

sustentabilidade são as nossas mis-

sões diárias e estas capacidades

devem ser incluídas na nossa forma-

ção. “Temos a responsabilidade de

aumentar a integração europeia de

contribuir para a criação de uma

Europa forte e competitiva!” concluiu.

Este curso tinha como principal obje-

tivo a criação de um protótipo de um

navio, capaz de cumprir os requisitos

mínimos de navegabilidade. Entre

palestras introdutórias à engenharia

naval houve também a oportunidade

para desenvolver competências e

encontrar uma solução para um caso

de estudo real (prova de case-study)

ancorado em princípios de gestão,

assim como para desenvolver o pro-

tótipo de um navio.

O BEsT existe desde 1989 e é a

maior rede europeia de estudantes

de tecnologia.

Está presente em 86 universidades

europeias, em 31 países, chegando

assim a cerca de 1.000.000 de estu-

dantes de tecnologia e pretende

aproximar e melhorar as relações

entre empresas, alunos de tecnologia

e universidades.

INAUGURAÇãO�DA�SEDE�DA
ORDEM�DOS�NUTRICIONISTAS�

A Ordem dos Engenheiros esteve, no

passado dia 21 de setembro, através

do Eng.º António machado e moura,

vice-presidente do Conselho diretivo

da Região Norte, na Inauguração da

sede da Ordem dos Nutricionistas.

A inauguração foi presidida por sua

Excelência o senhor secretário de

Estado Adjunto do ministro da saúde

dr. Fernando Leal da Costa e contou

a presença do Presidente da Admi-

nistração Regional de saúde, Basto-

nários e Representantes de outras

Ordens Profissionais, Reitores e

Representantes dos Estabelecimen-

tos de Ensino superior, membros da

Ordem dos Nutricionistas e outros

convidados. 

dr. Fernando Leal da Costa destacou

o papel importante da Ordem dos

Nutricionistas Portugueses na saúde

em Portugal, referindo ainda os tra-

balhos desenvolvidos por esta insti-

tuição no âmbito da regulação da

profissão e do combate à ilegalidade. 

A Bastonária da Ordem dos Nutricio-

nistas, dra. Alexandra Bento afirmou

que a inauguração da sede significa

uma aposta em serviços de quali-

dade que a Ordem pretende prestar

aos seus membros, dando ainda a

conhecer todas as atividades que

têm vindo a desenvolver nos últimos

meses relacionadas com a regulação

de acesso, a definição do modelo de

organização interna e a aposta na for-

mação profissional e continua.



12 INfO�28�• jUL OUT 2012

N
O

Tí
C
IA

S

OE�APRESENTA�lIvRO
75�ANOS�DE�HISTóRIA�

A Ordem dos Engenheiros apresentou

no passado dia 01 de Outubro, na rei-

toria da Universidade do Porto, o livro

“Ordem dos Engenheiros – 75 anos de

História. Inovação e desenvolvimento

em Portugal.

Carlos matias Ramos não deixou de

abordar o momento atual da engenha-

ria em Portugal, referindo a desvalori-

zação da engenharia em ambos os

sectores públicos e privado lançando

para a emigração profissionais muito

competentes. 

A apresentação da Obra esteve a

cargo do Eng.º Horácio maia e Costa,

que capítulo a capítulo foi destacando

o papel da engenharia e dos enge-

nheiros e a sua importância no país

nos últimos 75 anos.

As autoras intervieram realçando

ainda a preocupação revelada desde

sempre pela OE em desenvolver uma

relação com a sociedade, e a tomada

de consciência da OE em querer pre-

servar a sua história. 

A sessão terminou com um apon-

tamento musical pelo Grupo de

Fados do Orfeão da Universidade

do Porto.

da autoria das Professoras maria Fer-

nanda Rollo e Ana Paula Pires, este

livro caracteriza os aspectos funda-

mentais da história da OE, desde a sua

génese até à actualidade. 

josé Carlos marques dos santos, Rei-

tor da Universidade do Porto, felicitou

a Ordem dos Engenheiros pela edição

de um livro que fica para a história e

futuro da OE. Na sua intervenção, o

Reitor, destacou o papel importante

desta instituição no apoio aos mem-

bros na formação ao longo da vida; na

promoção da profissão de engenheiro

e procura de cursos de engenharia e

na revisão curricular dos cursos de

engenharia numa simbiose Universi-

dade – Ordem dos Engenheiros. 

Para o Bastonário da OE, Carlos

matias Ramos, com esta publicação

está a preservar-se o valiosíssimo patri-

mónio da OE. “A OE constituiu um

património e uma memória coletiva

que temos de partilhar e garantir que

essa memória e história não se per-

dem”.

OERN�é�CERTIfICADA��

No passado dia 29 de setembro nas comemorações do dia Regional Norte do

Engenheiro 2012 em Bragança, foi atribuído pela AENOR o certificado IsO

9001, o qual reconhece o esforço da Ordem dos Engenheiros – Região Norte

(OERN) em assegurar a conformidade dos seus produtos e serviços, a satisfa-

ção dos seus membros a curto e médio prazo e uma melhoria contínua.

Um dos eixos estratégicos do atual Conselho diretivo da OERN pontuava pela

implementação e certificação do sistema de gestão desta associação pública

representativa dos Engenheiros.

Este esforço traduziu-se na oportunidade de introduzir reformas para colocar a

OERN no caminho da modernização administrativa simplificando-se e agili-

zando-se os processos internos, de forma a garantir a eficácia e a eficiência no

seu funcionamento.
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DIA�REGIONAl�NORTE
DO�ENGENHEIRO�2012

A cidade de Bragança foi o local

escolhido para acolher o dia Regio-

nal Norte do Engenheiro 2012,orga-

nizado pela Ordem dos Engenheiros

Região Norte.

Amilcar Lousada, delegado distrital

de Bragança falou da desmotivação

da falta de mercado e deixou o alerta

aos decisores políticos de que neces-

sitamos de pessoas formadas a traba-

lhar no nosso país. O Presidente da

Câmara municipal de Bragança aler-

tou ainda para as posições de desta-

Abordou ainda a internacionalização

da engenharia portuguesa referindo

que cabe ao Estado fomentar “mús-

culo” para alavancar a internaciona-

lização da engenharia portuguesa.

Nesse sentido referiu que a Ordem

criou o Gabinete das Relações Exter-

nas e já conseguiu acordos de reco-

nhecimento bilateral com Espanha,

Reino Unido, Colômbia, Peru e

todos os países de língua portu-

guesa à exceção do Brasil. Terminou

afirmando que “a engenharia e os

Engenheiros continuam a ser neces-

sários em Portugal”. 

O Bastonário da OE, Carlos matias

Ramos, começou por felicitar a

Região Norte pela homenagem pres-

tada aos quatro engenheiros que

“materializa um sentimento de reco-

nhecimento pelo seu valioso contri-

buto para a engenharia portuguesa.”

Carlos matias Ramos alertou também

para o momento actual da Engenharia

em Portugal, em que todos os sinais

apontam para uma desvalorização da

engenharia e de um conceito, embora

conjuntural, de que não vale a pena ir

para cursos de engenharia. “Efectiva-

mente, é nossa convicção de que o

desenvolvimento de um país é do

exacto tamanho da sua engenharia.

Um País sem uma Engenharia de

qualidade e reconhecida, é um País

sem futuro”.

A sessão incluiu ainda uma Receção

aos novos membros da OERN, a

outorga a membros seniores e a dis-

tinção a membros que completaram

10 e 25 anos de inscrição na Ordem. 

que que os Engenheiros ocupam e

que “compete a todos fazer o que se

sabe”.

A cerimónia incluiu ainda a atribuição

pela AENOR do certificado IsO 9001,

o qual reconhece o esforço da Ordem

dos Engenheiros – Região Norte

(OERN) em assegurar a conformidade

dos seus produtos e serviços, a satis-

fação dos seus membros a curto e

médio prazo e uma melhoria contínua.

Antes do intervalo teve lugar a Palestra

proferida pelo orador convidado Antó-

nio Ferreira de Barros, Presidente da

Associação Empresarial de Portugal

(AEP) com o tema “Portugal – Uma

nova centralidade logística”. 

seguiu-se a cerimónia de homena-

gens e a intervenção do Presidente

do Conselho directivo da Região

Norte, Fernando de Almeida santos. 

No seu discurso o Presidente da

Região Norte incidiu sobre a atual

conjuntura nacional indicando que

“carece esclarecer a opinião pública

e os média que a engenharia se

empenha decisivamente em alertar

a classe política para a necessidade

de melhorar os processos de deci-

são e de análise de viabilidade de

cada novo investimento”. 

As comemorações deste dia iniciaram

na noite de sexta-feira, dia 28 de

setembro, com um jantar-debate

subordinado ao tema "Trás-os-montes

- Estaleiro a Céu Aberto", com as inter-

venções do Presidente da Câmara

municipal de Bragança, jorge Nunes,

e do delegado distrital de Bragança,

Amílcar Lousada. Foi ainda assinado

entre a OE e a Câmara municipal de

Bragança um acordo de cedência de

espaço para as novas instalações da

delegação distrital de Bragança.

A cerimónia do dia Regional Norte do

Engenheiro decorreu no auditório

Paulo Quintela onde foram homena-

geados os Engenheiros António jorge

Nunes, Presidente da Câmara muni-

cipal de Bragança, António mota, Pre-

sidente do Conselho de Administração

da mota-Engil, Horácio maia e Costa

e josé António simões Cortez, ante-

riores bastonários da Ordem dos

Engenheiros.

A sessão de abertura esteve a cargo

de josé Ferreira Lemos, Presidente da

mesa de Assembleia, que não deixou

de referir as preocupações técnicas e

sociais dos profissionais de engenha-

ria, numa altura em que esta classe

está a passar uma das piores fases.

MEDAlHA�DE�PRATA�DE
MéRITO�MUNICIPAl

No passado dia 20 de julho no Tea-

tro municipal de vila Real, a

Câmara municipal de vila Real

agraciou a delegação distrital de

vila Real da Ordem dos Engenhei-

ros com a "medalha de Prata de

mérito municipal". 

Numa cerimónia bastante partici-

pada recebeu a distinção em nome

da Ordem dos Engenheiros o

senhor delegado distrital, Eng.º Luís

manuel montenegro de Araújo

Pizarro.
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vI�ENCONTRO/�II�CONGRESSO
INTERNACIONAl
DE�ENGENHARIA�CIvIl
E�TERRITóRIO�NORTE
DE�PORTUGAl�GAlIzA

“ÁGUA,�CUlTURA�E�SOCIEDADE”,

20�e�21�de�Maio�de�2013

O Conselho Regional de Engenharia

Civil da Região Norte da Ordem dos

Engenheiros e o Colégio de Caminos,

Canales y Puertos da Galiza – demar-

cacion de Galícia têm vindo a organi-

zar eventos intitulados “Encontros de

Engenharia Civil Norte de Portugal-

Galiza”, sobre temas actuais de inte-

resse estratégico para o desenvolvi-

mento bilateral, e, em geral, com

enfoques que ultrapassam a estrita

dimensão regional.

A sua realização tem ocorrido alterna-

damente no Norte de Portugal e na

Galiza. Em 2013 cabe ao Colégio de

Caminos, Canales y Puertos da Galiza

a responsabilidade de organizar o

encontro. Com o tema “Água, Cultura

e sociedade”, este congresso decor-

rerá em vigo, no Centro social de

Caixa Nova, de 20 a 21 de maio.

A escolha desta temática está rela-

cionada com os problemas comuns

transversais á EuroRegião, designa-

damente a Gestão da Água. Os ter-

ritórios do Norte de Portugal como a

Galiza têm rios onde foram construí-

dos inúmeros aproveitamentos

hidráulicos. Hoje, condicionamentos

de ordem ambiental e paisagística,

obrigam a uma leitura diferente.

de forma semelhante são também

problemas comuns (atendendo às

características singulares dos territó-

rios com uma base geográfica

comum e com grande relação histó-

rica), os relacionados com os siste-

mas abastecimento de água e sanea-

mento básico numa lógica urbana e

rural. Os rios, por outro lado, têm-se

afirmado como oportunidades para

TEMAS:

Água�e�Energia
■ Barragens e Energia
■ Condicionantes Ambientais e

Aproveitamentos de Água
■ Energias Alternativas da Água
■ Arte e Paisagens de Água

Água�e�Sociedade
■ Abastecimento e saneamento

Público
■ Gestão da Água
■ Intervenção nos Rios Urbanos
■ Património Cultural Hidráulico

Água�e�Empresa
■ Projetos e Atuações Realizadas
■ Inovações Tecnológicas
■ Novos modelos de Negócio
■ Internacionalização

Os interessados em participar deverão

submeter, até 11 de janeiro, um re-

sumo das respetivas comunicações.

CAlENDARIzAÇãO:�

• Prazo limite de receção de comu-

nicações: 11 de janeiro de 2013

• Aceitação das propostas de comu-

nicações: 25 de janeiro de 2013

estes territórios, designadamente na

promoção de investimentos e activi-

dades nos centros populacionais pró-

ximos destes ou para reivindicar o

património cultural associado. 

Este Congresso, tem como princi-

pais objectivos transmitir o equilíbrio

que deverá existir entre os valores

utilitários económicos e os valores

simbólicos, estéticos e culturais,

relacionados com a água.

SESSãO�TEMÁTICA�

UTIlIzAÇãO�DE�vEíCUlOS
AéREOS�NãO�TRIPUlADOS
(vANT)�PARA�PRODUÇãO�DE
CARTOGRAfIA�DE�BAIxO�CUSTO

DATA:�5�DEzEMBRO,�14H30,�OERN

No dia 5 de dezembro 2012, vai

decorrer nas instalações da OE da

Região Norte, uma sessão temática

dedicada à tecnologia UAv.

Um veículo Aéreo Não Tripulado

(vANT), também conhecido como

UAv (Unmanned Aerial vehicle), é

todo e qualquer tipo de aeronave que

não necessita de piloto para ser diri-

gido. O voo é controlado automatica-

mente por computadores a bordo do

avião, por navegador de controlo

remoto ou ainda por um piloto locali-

zado em terra ou noutro veículo. Exis-

tem vANTs de inúmeras formas, tama-

nhos, configurações e características.

Inicialmente foram utilizados para fins

militares (principalmente em missões

perigosas para serem executadas por

humanos), sendo que atualmente as

suas aplicações estão diversificadas e

amplamente usadas na comunidade

civil: deteção remota (utilizam diversos

sensores: espetro magnético, quími-

cos, biológicos, raios gama…), vigilân-

cia aérea (monitorização de grandes

áreas a baixo custo, cartografia de

incêndio, vigilância de animais, segu-

rança rodoviária e de condutas de

gás…), exploração mineral (cartogra-

fia geológica, detecção de recursos

naturais no subsolo…), transportes,

investigação científica, entre outras.

vANT, aliados à fotogrametria, repre-

sentam uma tecnologia emergente

que fornecem uma plataforma ino-

vadora e flexível para a aquisição de

imagens aéreas. Fáceis de usar, os

vANTs fornecem aos utilizadores a

capacidade de criar ortofotos e

modelos digitais de superfície a par-

tir de imagens aéreas em áreas de

tamanho médio, recursos anterior-

mente acessíveis apenas a custos

mais elevados e com longos ciclos

de planeamento. Assim, a utilização

da tecnologia vANT nas áreas da

fotogrametria e cartografia apresenta

uma relação custo/beneficio bas-

tante atrativa, face aos custos de

aquisição de informação cartográ-

fica tradicionais. 

inscrições em www.oern.pt
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SISTEMA�DE�GESTãO�DA�QUAlIDADE�–�REClAMAÇõES

No âmbito da implementação e certificação do sistema de Gestão da

Qualidade da Ordem dos Engenheiros – Região Norte (OERN) procede-

se ao tratamento das reclamações rececionadas, procurando assegurar

a conformidade dos seus produtos e serviços, a satisfação dos Enge-

nheiros a curto e médio prazo, bem como melhorar os procedimentos

de funcionamento na sua Associação Profissional.

Face a situações ocorridas no presente ano e, posterior ao acompanha-

mento das reclamações recebidas, o Conselho diretivo da Região Norte

perceciona um feedback positivo dos membros e partes interessadas

que formalizaram o descontentamento, nomeadamente o “reconheci-

mento pela elevada qualidade da avaliação e decisão” que têm sido to-

madas, bem como o reconhecimento que a “Ordem dos Engenheiros

está a fazer um trabalho profundo sobre a atividade do Engenheiro em

Portugal”.

No contexto do tratamento das reclamações a OERN dispõe também do

Provedor do Engenheiro, representado por pessoa de sólida experiência

profissional, comprovada reputação de integridade e de independência.

No seu âmago é um elo de ligação entre os Engenheiros e a sociedade

nela inseridos que procura com a maior celeridade atuar face às ques-

tões apresentadas.

sendo um dos eixos estratégicos do atual Conselho diretivo da OERN

incrementar a proatividade e interação dos membros com a Ordem é

essencial o envolvimento de todos nas atividades dinamizadas, bem

como nas problemáticas da Engenharia em Portugal.

Neste sentido, a OERN encontra-se recetiva para a melhoria continua

dos seus serviços sendo que toda e qualquer sugestão e/ou reclamação

poderá ser remetida para a área da qualidade@oern.pt. 

PRESIDENTE�DA�OERN
DISTINGUIDO�PElA�ESCOlA
DE�ENGENHARIA�DA�UMINHO

O Presidente da Região Norte, Fer-

nando de Almeida santos recebeu,

no passado dia 12 de Outubro, a dis-

tinção Alumni pela Escola de Enge-

nharia da Universidade do minho

(EEUm), nas comemorações do 37.º

aniversário desta escola. 

Esta foi a primeira vez que a EEUm

homenageou Entidades Externas,

Antigos Alunos e docentes e Não

docentes Aposentados e jubilados.

Os Alumni da EEUm foram distingui-

dos, por proposta das subunidades,

tomando como desígnio a formação

de bons profissionais que se distin-

guem pela sua ética, pelo seu saber

fazer, e por uma ambição desme-

dida pelo saber fazer bem. 

Os Alumni homenageados são enge-

nheiros, com carreiras e lugares pro-

metedores, atuando como Em bai -

xadores da EEUm e nos quais a

Escola deposita a sua confiança.

A EEUm homenageou também aque-

les que ajudaram a solidificar os alicer-

ces da Academia, os docentes e Não

docentes já aposentados. Em repre-

sentação dos professores, recebeu a

distinção o senhor Professor júlio Bar-

reiros martins, membro da OERN. 

Com as homenagens atribuídas, a

EEUm pretendeu agradecer o con-

tributo de todos na construção da

Escola de excelência que é hoje.

vAGAS�fORMAÇãO

O Conselho diretivo da Região Norte de modo a proporcionar o prin -

cípio da igualdade entre todos os membros da associação, deliberou

que os 10% de vagas de cada ação de formação são para membros

da OE que apresentem situação associativa regularizada e em situação

de desemprego.

INTEGRAÇãO�PROfISSIONAl
DO�ESTAGIÁRIO

As sociedades modernas atraves-

sam na atualidade uma conjuntura

económica e social de grande com-

plexidade ao qual o nosso país está

associado.

A Ordem dos Engenheiros a par das

dificuldades da Engenharia em geral

e dos Engenheiros�Estagiários�em

particular, na sua inserção no mer-

cado de trabalho, nomeadamente

no início do exercício da profissão de

Engenheiro, lançou um conjunto de

iniciativas com vista a colmatar algu-

mas destas dificuldades.

“decorrente das distintas informa-

ções e interação com os novos mem-

bros percecionamos que os principais

problemas residem na recusa de

oportunidades de estágio, inclusive a

ofertas a título de trabalho voluntário

por parte das entidades.

Tendo por base o Guia de Estágio, a

Ordem dos Engenheiros lança o

desafio aos Engenheiros�com�ele-

vada�experiência�profissional, com

um percurso formativo e pessoal,

dispostos a partilhar o seu conheci-

mento técnico e cientifico com os

nossos Estagiários através de uma

orientação e colaboração graciosa

no acompanhamento de trabalhos

em distintas áreas da Engenharia.”

Para integração neste tipo de ini-

ciativa solicita-se o envio de men-

sagem eletrónica para a área asso-

ciativo@oern.pt evidenciando a

área de atuação, disponibilidade e

abrangência de colaboração na

Bolsa� de� Estágios a criar pela

Ordem dos Engenheiros. 

Foto Umdicas
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RECUPERAÇãO�ADICIONAl
DE�PETRólEO�COM�RECURSO
A�MICRORGANISMOS�

O petróleo é uma fonte de energia da maior

importância e um factor chave no desenvolvi-

mento da economia mundial. A sua extracção

ocorre em diferentes fases: na primeira fase, a

extracção do petróleo e do gás natural acontece

por acção da pressão no interior do reservatório;

na segunda fase, a extracção é forçada pela

injecção de fluidos que melhoram o fluxo de

petróleo e gás para a parte superior do poço

(Lazar et al. 2007). durante a extracção primária,

o petróleo extraído representa entre 5 e 10 % do

petróleo existente no poço; a extracção secundá-

ria permite aumentar a recuperação para 10% a

40% (sen 2008). Estes valores indicam que

cerca de dois terços do petróleo existente nos

poços não é extraído, o que obriga ao desenvol-

vimento de metodologias inovadoras de extracção

(youssef et al. 2007, 2009; suthar et al. 2008;

Brown 2010). Os principais factores responsáveis

pela reduzida extracção de petróleo são a baixa

permeabilidade de alguns reservatórios, a ele-

vada viscosidade do petróleo e a grande tensão

interfacial entre as fases aquosa e de hidrocarbo-

netos que levam à existência de forças de capi-

laridade que retêm o petróleo nos poros de

pequena dimensão existentes nos reservatórios

(sen 2008; Brown 2010). O aumento do preço

do petróleo e a redução das reservas exige a

exploração do petróleo existente nos poços

maduros para garantir as necessidades energéti-

cas futuras. Para dar resposta a este desafio, têm

vindo a ser desenvolvidas técnicas terciárias de

recuperação, conhecidas como Chemical Enhan-

ced Oil Recovery (CEOR) – extracção de petróleo

melhorada quimicamente (sen 2008; youssef et

al. 2009; Brown 2010). 

Os métodos químicos utilizados incluem a uti-

lização de surfactantes, polímeros, ácidos, gases

e solventes (Lazar et al. 2007). Os surfactantes

reduzem a tensão interfacial nas interfaces petró-

Gudiña,�E.;

Rodrigues,�l.R.;

Teixeira,�J.A.��

Centro de Engenharia

Biológica, Instituto de

Biotecnologia

e Bioengenharia,

Universidade do minho

MICROBIAL ENHANCED OIL
RECOVERy (MEOR) 
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leo-água e petróleo-rocha, levando a uma dimi-

nuição das forças capilares que impedem a cir-

culação do óleo nos poros da rocha, ocorrendo

também a alteração da molhabilidade da rocha

do reservatório. Os polímeros são utilizados para

aumentar a viscosidade da água em operações

de alagamento com água, aumentando a eficiên-

cia do processo. Os polímeros também entopem

as zonas sem petróleo dos poços, forçando a cir-

culação da água nos canais ricos em petróleo o

que leva à libertação do petróleo residual. Os áci-

dos são utilizados para aumentar a permeabili-

dade dos poros. Por sua vez, os gases e os sol-

ventes reduzem a viscosidade do petróleo e

promovem o seu fluxo; adicionalmente os gases

também induzem um aumento da pressão no

reservatório. é genericamente aceite que a utili-

zação do CEOR permite a recuperação de cerca

de 30% do petróleo retido nos poços (Bordoloi

and Konwar 2008). Todavia, estes processos são

agressivos ambientalmente, dispendiosos e dei-

xam resíduos indesejáveis que são de eliminação

difícil sem incorrer em prejuízo para o ambiente.

O mEOR - microbial Enhanced Oil Recovery

(Recuperação adicional de petróleo com recurso

a microrganismos) é uma importante técnica ter-

ciária de extracção que constitui uma alternativa

económica ao CEOR, para além de ser amiga do

ambiente. No mEOR, microrganismos seleccio-

nados são utilizados na produção de compostos

análogos aos utilizados em CEOR, com o objectivo

de aumentar a recuperação de petróleo de poços

exaustos ou marginais. O mEOR é mais econó-

mico que o CEOR porque os microrganismos têm

a capacidade de sintetizar compostos úteis por

fermentação de substratos/matérias-primas de

baixo custo. Além disto, os produtos obtidos são

biodegradáveis e têm baixa toxicidade (Lazar et

al. 2007; suthar et al. 2008; Banat et al. 2010).

Os biosurfactantes mEOR são um dos méto-

dos mais promissores para a recuperação de uma

quantia significativa do petróleo residual existente

em poços maduros (Banat et al. 2010; simpson

et al. 2011). Os biosurfactantes são um grupo

heterogéneo de moléculas, produzidas por micro-

rganismos, com actividade de superfície. Pos-

suem zonas hidrofóbicas e hidrofílicas, o que lhes

confere a propriedade de se distribuirem na inter-

face de duas fases fluidas com diferentes graus

de polaridade, como é o caso dos sistemas petró-

leo-água e ar-água. Os biosurfactantes reduzem

a tensão superficial e interfacial e permitem a for-

mação de emulsões estáveis nas quais os hidro-

carbonetos estão solubilizados em água, ou a

água nos hidrocarbonetos (jenneman et al. 1983;

yakimov et al. 1995; suthar et al. 2008; Banat et

al. 2010). Alguns biosurfactantes produzidos por

microrganismos são capazes de reduzir a tensão

superficial entre os hidrocarbonetos e a fase

aquosa para valores que permitem extrair o petró-

leo retido (yakimov et al. 1997; youssef et al. 2007;

simpson et al. 2011). Como tal, os biosurfactantes

são bons candidatos para aplicação em mEOR,

substituindo os surfactantes químicos devido à sua

especificidade, baixa toxicidade, elevada biodegra-

dabilidade e eficiência em condições extremas de

temperatura, pressão, pH e salinidade (Nitschke

and Pastore 2006; Abdel-mawgoud et al. 2008;

Bordoloi and Konwar 2008; Pornsunthorntawee et

al. 2008; Lotfabad et al. 2009).. 

Existem duas estratégias principais para a

aplicação de biosurfactantes em mEOR. Os bio-

surfactantes podem ser produzidos ex situ e pos-

teriormente injectados no reservatório; ou podem

ser produzidos in situ por microrganismos endó-

genos ou injectados, cuja actividade é estimulada

pela adição de nutrientes no poço. A primeira

abordagem apresenta custos elevados na opera-

ção do reactor, purificação do produto e sua intro-

dução no reservatório. A segunda opção é mais

atractiva do ponto de vista económico, mas exige

a utilização de microrganismos capazes de pro-

duzirem as quantidades necessárias de biosur-

factante no reservatório (Lazar et al. 2007; Banat

et al. 2010). 

A utilização de microrganismos na degrada-

ção das fracções pesadas de petróleo é outro

dos mecanismos de acção do mEOR. Neste

caso, a viscosidade do petróleo diminui tor-

nando-o mais leve, mais fluido e com maior

valor. Em alguns casos, a combinação de meca-

nismos múltiplos utilizando um consórcio micro-

biano com diferentes propriedades (capacidade

de degradar fracções pesadas de petróleo e pro-

duzir biosurfactantes) pode ser uma estratégia

eficiente para melhorar a extracção de petróleo

(jinfeng et al. 2005). Existem vários microrga-

nismos capazes de degradar hidrocarbonetos
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utilizando-os como fonte de carbono (Grishchen-

kov et al. 2000; Li et al. 2002; sabirova et al.

2006; Wentzel et al. 2007; Etoumi et al. 2008;

Binazadeh and Karimi 2009). Exemplos incluem

estirpes de Gordonia amicalis que demonstraram

ter a capacidade de degradar, em aerobiose e

anaerobiose, os n-alcanos de maior massa mole-

cular (Hao et al. 2008); Pseudomonas fluorescens

que consegue degradar hidrocarbonetos com

cadeias de tamanho entre C12 e C32 (Banat

1995); os n-alcanos mais pesados (C36 to C40)

podem ser degradados pela acção de Pseudomo-

nas aeruginosa (Hasanuzzaman et al. 2007); e

uma estirpe termofílica de Bacillus só degradou

alcanos de cadeia longa (C15-C36) não tendo

degradado alcanos C8-C14 (Wang et al. 2006).

No poço daqing Oilfield (China), foi estudada a

utilização de estirpes endógenas de Bacillus com

a capacidade de produzir biosurfactantes na

degradação de fracções pesadas de petróleo e na

melhoria das suas propriedades de transporte

(she et al. 2010).

O principal obstáculo à aplicação de mEOR

reside na dificuldade de isolar microrganismos

que possam crescer e produzir os metabolitos

pretendidos nas condições ambientais extremas

existentes nos poços de petróleo; muitos poços

estão em anaerobiose e apresentam temperatura

e salinidade elevadas. A dificuldade, quase

impossibilidade, de manipular os parâmetros

ambientais existentes nos reservatórios, limita o

número de reservatórios onde o mEOR pode ser

aplicado para tratamento in situ. Todavia, estirpes

de Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis que

são produtoras de biosurfactantes têm vindo a ser

isoladas de poços de petróleo (jenneman et al.

1983; yakimov et al. 1995; dastheib et al. 2008;

Ghojavand et al. 2008a; youssef et al. 2009;

simpson et al. 2011, Gudiña et al. 2012)., e como

tal deverão ser capazes de tolerar as condições

ambientais existentes nos reservatórios, confir-

mando a possibilidade de aplicação do mEOR in

situ e abrindo novas oportunidades para a utiliza-

ção da biotecnologia na extração de petróleo.
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INTRODUÇãO

Os materiais compósitos definem-se como

uma mistura ou combinação de dois ou mais

macroconstituintes que diferem entre si na forma

e/ou composição sendo insolúveis entre si. Os

constituintes mantêm a sua identidade e intera-

gem entre si de modo a que o material resultante

(compósito) apresenta um conjunto de proprie-

dades superiores às obtidas pela simples soma

das propriedades independentes dos constituin-

tes. Geralmente, os componentes podem ser

identificados por análise visual ou com o auxílio

de um microscópio sendo visível a interface entre

os constituintes do material compósito.

mais recentemente, os materiais compósitos,

nomeadamente os de matriz polimérica, têm

vindo a afirmar-se como um dos grupos de mate-

riais de crescente aplicação em variados tipos de

indústrias. As suas principais características, tais

como, baixa densidade e uma relação resistência

/ peso favorável, tornam-os ideais em aplicações

em que se pretende combinar resistência mecâ-

nica, elevada rigidez e baixo peso. Entre os diver-

sos tipos de aplicação existentes, deve-se realçar

a utilização intensiva deste tipo de materiais nos

novos aviões de transporte da Boeing – 787 – e

da Airbus – A380. Outros exemplos podem ser

facilmente encontrados nas indústrias automóvel,

de transporte ferroviário, de produção de energia,

em equipamentos desportivos e em equipamento

domésticos.

Neste artigo iremos fazer uma revisão dos méto-

dos de furação utilizados nestes materiais, dos

mecanismos de dano que podem ocorrer e no seu

controlo de qualidade por técnicas não-destrutivas.

fURAÇãO�DE�MATERIAIS�COMPóSITO

DE�MATRIz�POlIMéRICA

Embora as peças em materiais compósitos de

matriz polimérica sejam produzidas em forma

“quase-final”, a posterior maquinagem destas

peças torna-se necessária em resultado do cum-

primento de tolerâncias de montagem ou da rea-

lização de furos para possibilitar a ligação de

peças em estruturas mais complexas. Um dos

processos de maquinagem mais utilizado, para

permitir a referida ligação por parafusos, rebites

ou cavilhas, é a furação. Esta operação pode ser

realizada com máquinas e ferramentas conven-

cionais, desde que devidamente adaptadas. Tal

adaptação resulta da necessidade de evitar a ocor-

rência de danos nas peças furadas e que podem

levar à sua posterior rejeição antes da entrada em

serviço ou à diminuição da sua vida útil. de notar

que a maquinagem destes materiais, devido à sua

AvAlIAÇãO�DO�DANO
NA�fURAÇãO�DE�PlACAS
CARBONO/EPóxIDO
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fig. 1 (em baixo)
Mecanismos de delaminação:
a) Delaminação à entrada;
b) Delaminação à saída

heterogeneidade, não segue os mesmos pressu-

postos relativamente à influência dos parâmetros

de maquinagem e/ou do tipo de ferramenta que

normalmente se encontram associados ao fabrico

de peças em materiais metálicos.

dos diversos tipos de dano que podem resultar

da furação de laminados de matriz polimérica, o

mais frequente e indesejável é a delaminação, que

se torna evidente através da existência, nas últimas

camadas, de material separado das restantes

camadas do laminado. Este tipo de dano localiza-

se na orla à volta do furo maquinado, do lado cor-

respondente à saída da broca. Outros modos de

dano que podem ocorrer em consequência da fura-

ção são o arrancamento de fibras ou ainda os

danos de origem térmica devidos ao sobreaqueci-

mento da matriz [1]. de todos estes danos, como

já referido, o mais crítico é a delaminação, pelas

consequências que podem resultar a nível da perda

de resistência mecânica ou da redução da resis-

tência à fadiga na zona de ligação [2,3]. durão et

al [4] mostraram que a tensão de esmagamento,

que avalia a resistência mecânica na zona de liga-

ção, pode melhorar cerca de 4% apenas pela

selecção de condições de furação adequadas.

Torna-se assim evidente que a redução deste tipo

de dano é de primordial importância para a indús-

tria relacionada com a produção de peças em

materiais compósitos laminados. Contudo, tais

resultados só se podem obter com um melhor

conhecimento dos mecanismos que levam ao apa-

recimento da delaminação e dos factores que per-

mitem evitar estes tipos de dano.

MECANISMOS�DE�DElAMINAÇãO

A delaminação é definida como a separação

de camadas adjacentes do laminado e representa

um tipo de dano em que a propagação está con-

finada a um plano. Nesta definição cabem dois

tipos de delaminação que podem ocorrer durante

a operação de furação: a delaminação à entrada

e a delaminação à saída, Figuras 1a) e 1b).

O primeiro mecanismo (Figura 1a) é a conse-

quência do contacto da extremidade da broca com

as camadas superiores do laminado. Quando se ini-

cia o corte, o material tende a ser puxado pela

hélice da broca, num mecanismo semelhante a um

“saca-rolhas”. sabe-se que o uso de avanços

moderados tende a diminuir ou mesmo anular este

efeito [5]. O segundo mecanismo (Figura 1b), mais

difícil de evitar, é causado pelo efeito compressivo

exercido pela extremidade da broca sobre as cama-

das inferiores do laminado, cuja espessura diminui

à medida que o processo de furação vai avan-

çando. As camadas inferiores tendem a ser empur-

radas para fora da placa provocando a rotura das

ligações entre camadas [6]. A delaminação tem iní-

cio a partir do momento em que a força de corte

ultrapassa a resistência interlaminar da placa, nor-

malmente caracterizada por um parâmetro desig-

nado como força crítica para o início da delamina-

ção, cuja primeira formulação se deve a Hocheng

e dharan [5]. Este tipo de dano pode ser minimi-

zado através da diminuição da força axial exercida

pela broca durante a furação.

diversos estudos têm sido apresentados com

o objectivo de obter furos sem delaminação (dela-

mination-free). Assim, podem ser referidos os tra-

balhos de Persson et al [2,3] que apresentaram

um método de furação orbital. Neste método, o

furo é efectuado através do movimento combi-

nado de rotação da broca em torno do seu próprio

eixo com um movimento excêntrico do seu eixo.

Num outro estudo, Piquet et al [7] sugerem a

utilização de brocas com o maior número possível

de arestas cortantes, de três a seis, um ângulo de

ponta de 118º e largura de ponta tão reduzida

quanto possível. Os autores referem ainda que o

recurso à furação com avanço variável permite

minimizar a delaminação.

já stone e Khrishnamurthy [8] estudaram a

implementação de uma rede neural para contro-

lar a força axial durante a furação, de forma a

optimizar o avanço em função da redução da

força axial e da força crítica para o início da dela-

minação.

a) b)
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Outro aspecto importante nos diversos estudos

existentes, relaciona-se com a importância relativa

do avanço, da velocidade de corte e da geometria

da ferramenta na ocorrência de delaminação. A uti-

lização de avanços moderados permite reduzir a

foça axial durante a furação, diminuindo o risco de

ocorrência de delaminações. A velocidade de corte

deve ser igualmente moderada, evitando arranca-

mento de fibras e aparecimento de rebarbas na

peça. A geometria de corte deve influenciar o

desenvolvimento de forças axiais durante a furação,

promover um “corte limpo” e garantir um bom

escoamento da apara, normalmente granulada.

Outras alternativas de minimização de dano

são a utilização de uma placa sacrificial, colocada

na zona de saída da broca ou o recurso à pré-

furação, reduzindo o efeito de indentação cau-

sada pelo centro quasi-estacionário da broca, ao

reduzir as forças axiais durante a maquinagem.

Para além de estudos mais focados num

aspecto particular da furação e consequente

dano, merecem ser mencionados os trabalhos de

Hocheng e Tsao [9] bem como os de Abrão et al

[10] que apresentam revisões dos contributos

existentes nesta área.

AvAlIAÇãO�DA�ExTENSãO

DA�zONA�DElAMINADA

Em muitos casos, as peças em materiais com-

pósitos são opacas, particularmente as produzi-

das em carbono/epóxido. desta forma, muito dos

danos não são visíveis numa inspecção visual,

tornando necessário o recurso a outros métodos

de inspecção não-destrutiva. A extensão do dano

pode ser avaliada utilizando microscopia, varri-

mento por ultrassons, radiografia com contraste

ou tomografia axial computorizada (TAC) [11]. A

obtenção de imagens digitais por estes métodos

permite avaliar de forma objectiva a extensão do

dano nas peças – Figura 2.

Uma vez obtidas as imagens, o passo

seguinte é a medição de diâmetros ou áreas

relativos à zona de dano que permitirão a apli-

cação de critérios numéricos que expressam a

extensão da região onde ocorreu algum tipo de

dano à volta do furo maquinado. Tais critérios

facilitam a comparação do dano em peças obti-

das com diferentes condições de furação e

podem ajudar à decisão de aceitação/rejeição de

uma peça fabricada.

diversos critérios podem ser utilizados para

quantificar a extensão da zona de dano. Um

deles, apresentado por Chen em [12], é o resul-

tado do rácio entre o máximo diâmetro de dela-

minação Dmax e o diâmetro nominal do furo D e é

conhecido como Factor de Delaminação (Fd), tal

como se apresenta na Equação (1) e Figura 3:

(1)

mehta et al. [13] sugerem um rácio de outro

tipo designado como Rácio de Dano (DRAT), rela-

cionando a área periférica da zona delaminada

(DMAR) com a área nominal do furo (AAVG), i.e.,

(2)

Uma das limitações que geralmente se aponta

ao critério definido pela Equação 1 relaciona-se

com situações em que a zona delaminada não é

uma orla à volta do furo mas apresenta uma direc-

ção preferencial com fissuras e delaminações.

Nesses casos a avaliação combinada de áreas e

diâmetros permitem uma quantificação mais ade-

quada do dano. Com base neste princípio, davim

et al. [14] apresentaram um critério denominado

Factor de delaminação Ajustado (Fda), expresso

pela Equação 3:

(3)

F D D
d

=
max

/

D D A
RAT MAR AVG

= /

F
D

D

A

A
da

= α βmax max
/

a) b) c)

fig. 2 (ao lado)
Avaliação do dano:

a) Radiografia;
b) C-Scan ultrassónico [92];

c) TAC [11]
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sendo Amax a área que corresponde ao diâmetro

máximo de delaminação, Ao a área nominal do

furo, Dmax e D tal como definidos na Equação 1 e

os parâmetros e baseados em características geo-

métricas da zona delaminada, sendo a sua soma

sempre igual a 1 (um).

Qualquer um dos métodos de avaliação atrás

descritos baseia-se na existência de imagens obti-

das por um método de ensaios não-destrutivos,

tal como os descritos mais acima.

CONClUSõES

Os materiais compósitos de matriz polimérica

já fazem parte do nosso quotidiano, sendo previ-

sível que, devido às suas características de baixo

peso, venham a conhecer um maior número de

aplicações, nomeadamente em sectores ligados

aos transportes.

Neste artigo fizemos uma revisão dos proble-

mas mais típicos associados à operação de fura-

ção e como efectuar a sua avaliação por intermé-

dio de ensaios não destrutivos.

Existem oportunidades de negócio ligadas ao

fabrico de peças nestes materiais, devendo os fabri-

cantes estar atentos à necessidade de uma boa

monitorização do processo e à implementação de

controlos de qualidade adequados, evitando roturas

catastróficas de componentes. O recurso a ensaios

não-destrutivos e a técnicas de quantificação da

extensão do dano permitem estabelecer critérios de

“dano admissível” nas peças.

Uma outra área de negócio é a que está

ligada ao fabrico de ferramentas para a maqui-

nagem destes materiais, com exigências muito

específicas em virtude do seu carácter abrasivo.
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A Construção Civil e as Obras Públicas são ati-

vidades âncora da Economia Portuguesa.

Em tais atividades atuam inúmeros engenhei-

ros (nomeadamente Civis, Eletrotécnicos e mecâ-

nicos) cujo exercício profissional merece ser mais

dignificado junto da sociedade Civil.

O exercício da nossa Profissão, nas suas dis-

tintas vertentes, é caraterizado por grande dedi-

cação, incorrendo até, nos tempos que correm,

em grandes riscos tendo em vista a resposta aos

desafios da nossa era.

A sociedade desde sempre entendeu quão difí-

cil, penosa e, por vezes perigosa é a nossa atividade.

A questão da retribuição pelos serviços pres-

tados está hoje em dia completamente distorcida

para não dizer que é imoral.

serão porventura as leis do mercado que a

ditam; mas tais leis ou costumes ocasionais e

oportunistas deverão ser corrigidos por forma a

que a nossa atividade volte a ser considerada

pelos agentes económicos nos seus múltiplos

aspetos, incluindo a questão da retribuição pelos

seus serviços prestados.

A nossa classe deverá responder a uma só voz

pese o fato de, em grande número de casos, mui-

tos dos nossos Colegas ocuparem posições muito

distintas na sua vida profissional.

Chega a hora de nos unirmos, encontrando

pontos comuns e fortes, por forma a que a dignifi-

cação do nosso exercício profissional seja uma rea-

lidade e, acima de tudo, seja tal exercício, contem-

plando as mais diversas atividades, entendido

como uma valiosa contribuição para o bem estar e

para o progresso da comunidade.

Esta memória servirá porventura para sensibili-

zar os órgãos dirigentes e Executivos da Ordem e

todos os Colegas para estes aspetos inerentes ao

exercício da nossa Profissão de Engenheiro nos dias

que correm.

será altura da Ordem se empenhar, dentro

do possível, na credibilização da nossa Ativi-

dade, atuando junto de quem de direito no sen-

tido de se começarem a evitar situações anóma-

las nomeadamente nos preços de base dos

Empreendimentos, das Obras, dos Projetos, dos

Estudos e das Prestações de serviços, e, tam-

bém tentar impedir que determinadas condi-

ções de avaliação dos preços propostos sejam

potenciadoras de valores por demais baixos face

à complexidade que carateriza a nossa atividade

hoje em dia, e, levando porventura, em algumas

situações, à não utilização de forma completa

dos fundos comunitários de que o País ainda

dispõe.

ATIVIDADES ÂNCORA
DA ECONOMIA PORTUGUESA
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Com tal complexidade, muitos de nós, assober-

bados com as questões do foro administrativo e

legal, talvez não tenhamos o tempo e as condições

suficientes para a maturação e para a resolução

dos problemas do foro técnico em si.

Outro aspeto que se releva é o da responsabili-

dade dos Engenheiros nas posições que ocupam

nas respetivas organizações e empresas de pugna-

rem pela elevação do nível de qualificação técnica

dos serviços de Engenharia e Gestão e de Constru-

ção, dentro do âmbito mais vasto da sua responsa-

bilidade social. E embora o mercado se tenha for-

temente retraído, todos são solicitados a conjugar

esforços para se preservarem as boas práticas téc-

nicas e de gestão e obviar-se à sua mediocrização.

é esta a mensagem que gostaríamos de deixar

aos Colegas.

são analisadas fundamentalmente as condições

de avaliação dos preços propostos em diversos sec-

tores da nossa atividade de Engenheiros, admitindo

que urge corrigir desde já as situações anómalas.

I. Nos domínios das Prestações� de� Serviços

(Estudos, Projetos, Gestão de Empreendimentos

e Fiscalização de Obras), vimos assistindo, com

grande preocupação, a um enorme aviltamento

dos preços, a uma devastadora degradação da

qualidade dos serviços e da qualificação dos téc-

nicos mobilizados, bem como a uma notável

perda de perceção dos riscos incorridos.

Frequentemente, ouve-se as entidades adjudi-

cantes afirmar que, por força da situação econó-

mica e financeira do país, se vêem compelidas a

reduzir os custos ao longo de todas as tarefas e

fases dos empreendimentos, não atendendo a

que um maior investimento nas atividades de

estudos, projetos, gestão e fiscalização se reper-

cute, com efeito fortemente multiplicativo, na

economia global do empreendimento. Por outro

lado, nestas circunstâncias acresce enorme-

mente a responsabilidade das entidades promo-

toras melhor utilizarem o investimento disponível.

é certo que o Código de Contratação Pública tem

contribuído algo para a desordem reinante no

mercado de Consultoria de Engenharia, mas

também não é menos certo que tal sucede, não

só pelo teor de algumas das suas disposições,

mas também grandemente pelo mau uso que ele

tem vindo a suscitar num país de matriz idiossin-

crática meridional como o nosso, onde a margem

de autonomia processual que a legislação per-

mite não é corretamente entendida e utilizada.

de fato, nestes casos, observa-se amiúde a omis-

são de quanto não seja nele expressamente con-

sentido ou, pior ainda, a adoção de disposições

que pouco ou nada devem à equidade e ao equi-

líbrio do mercado.

Esta deplorável evolução vem-se manifestando

crescentemente, logo na fase de concurso ou

convite à apresentação de propostas, nas

seguintes tendências:
■ Utilização cada vez mais escassa de Procedi-

mentos de Qualificação, como responsável

mecanismo precautório de riscos para a enti-

dade adjudicante, mediante criteriosa seleção

dos concorrentes mais ajustados à natureza,

dimensão e nível de complexidade técnica

dos empreendimentos;
■ Eliminação, cada vez mais frequente, da valia

Técnica como fator de avaliação das propos-

tas, quando, numa prestação de serviços de

Consultoria de Engenharia, este fator tem

uma incontornável relevância;
■ Noutros casos, atribuição ao fator valia Téc-

nica, de uma ponderação subestimada face

ao fator Preço.
■ Ou, mais grave e chocante ainda, considera-

ção, nessa avaliação, unicamente, do critério

do mais Baixo Preço;
■ Fixação de Preços Base insuportavelmente

baixos, flagrantemente desajustados face aos

requisitos técnicos exigidos, ao nível remune-

rativo já altamente deprimido dos técnicos e

aos demais custos envolvidos;
■ Frequente subdimensionamento da equipa

técnica face à natureza e características dos

serviços a prestar e das empreitadas a super-

visionar;
■ Aberrativa atribuição, na maioria dos casos,

de pontuação nula ao preço coincidente com

o preço base, o que não é de modo algum

consistente com a definição deste como um

preço que a entidade adjudicante se dispõe

a pagar e que, por conseguinte, não pode dei-

xar de ser um preço normal de mercado;
■ Frequente atribuição da máxima pontuação do

fator Preço aos preços anormalmente baixos ou

ao preço imediatamente adjacente a estes, dis-
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posição que, além de carecida de racionali-

dade, constitui um forte encorajamento ao avil-

tamento dos preços das propostas, amiúde

compensado pela complacência da entidade

adjudicante, não obstante a sua manifesta falta

de credibilidade económica.

Neste cenário, os técnicos mais qualificados (na

sua maioria Engenheiros) tendem a não ver reco-

nhecida a sua experiência e o saber acumulado

e, deploravelmente, tanto mais quanto mais qua-

lificados forem.

A regeneração do mercado de Consultadoria de

Engenharia nacional recomenda, pois, que se

recorra, mais e mais, a procedimentos de Quali-

ficação, se reintroduza o fator valia Técnica devi-

damente ponderada na avaliação de propostas,

se fixem preços base realistas e se utilizem algo-

ritmos criteriosos na pontuação do fator preço.

As entidades adjudicantes, privadas ou públi-

cas, tantas delas geridas por Engenheiros ins-

critos nesta Ordem, porque detêm capacidade

para regular o mercado de Consultadoria de

Engenharia, podem e devem mudar a atual

situação de asfixia e definhamento das empre-

sas consultoras e, agindo deste modo, estarão

verdadeiramente a zelar não só pelos interesses

dessas entidades mas também pelo interesse

nacional. Aqui lhes fica dirigido este apelo.

II.No que respeita às Empresas� Construtoras,

refere-se desde logo que as imposições da

Troika devem servir para adequar o Código dos

Contratos Públicos (CCP) às necessidades das

empresas e do mercado.

Um ano após o Governo português ter formulado

o pedido de auxílio externo que determinou a

assinatura do memorando de Entendimento com

a Troika, são evidentes os sinais de manifesta

incapacidade de crescimento e de retorno a um

caminho de sustentabilidade económica. Com

efeito, e tal como se alertou por diversas vezes,

bem antes de se ter chegado à inevitabilidade do

recurso à ajuda internacional, os sucessivos

anúncios de medidas de agravamento fiscal e de

cortes no investimento, sem um compromisso

rigoroso em torno de uma estratégia de cresci-

mento, apenas resultam em novas dificuldades,

colocando-se em causa todos os esforços que

nos têm sido solicitados.

Não é destruindo empresas e eliminando

empregos que a política económica garantirá o

futuro de Portugal e o que, neste momento, se

verifica, é que, não obstante as metas estabe-

lecidas, nada foi feito pela construção e imobi-

liário, setor que vale quase um quinto do PIB e

representa 16,8% do emprego nacional, isto é,

720 mil trabalhadores.

Na verdade, enquanto Espanha anuncia um

plano de investimentos a doze anos, no valor

de 225 mil milhões de euros e discute medidas

como a manutenção da taxa do IvA na habita-

ção de 4% ou a criação de benefícios fiscais

para o arrendamento, no nosso País, o investi-

mento público permanece numa situação de

total indefinição e continuamos a aguardar por

uma Lei que há mais de um ano deveria estar

concluída, o que faz da dinamização dos mer-

cados da Reabilitação Urbana e do Arrenda-

mento, promessas ainda adiadas. Também as

dívidas do Estado ao setor, longe de estarem

pagas, agravaram-se e, no caso das Autarquias,

o prazo médio de pagamento situa-se nos 7,9

meses, o mais elevado dos últimos 3 anos e um

dos piores de sempre. As dificuldades no

acesso ao financiamento, profundamente agra-

vadas pelo comportamento da banca é, mais

do que nunca, um dos principais problemas

que as empresas enfrentam e, também no

âmbito da internacionalização, pouco ou nada

se avançou em termos de soluções concretas.

Ou seja, as medidas que poderiam ter um

impacto mais positivo na atividade das empresas

da fileira foram incapazes de produzir quaisquer

efeitos práticos ou estão por concretizar.

Inclui-se aqui a alteração ao Código dos Con-

tratos Públicos e se é um facto que as instân-

cias internacionais identificaram os excessos

cometidos ao nível dos ajustes diretos e as nor-

mas referentes a erros e omissões e trabalhos

a mais, como aquelas que deveriam ser objeto

de intervenção, impõe-se, sobretudo neste

âmbito, mais ambição.

de facto, é por demais evidente que este é um

diploma vital para o setor e para todos os profis-

sionais que diariamente com ele têm de traba-

lhar. Por isso, tendo por base a experiência acu-

mulada ao longo de mais de três anos de

aplicação do Código, é essencial aproveitar esta
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oportunidade para introduzir reformas, que per-

mitam corrigir aspetos especialmente gravosos,

que muito têm penalizado a atividade das nossas

empresas.

Há que reconhecer a desadequação de muitas

das soluções que contempla, as quais, para

além de colocarem em causa o bom funciona-

mento do mercado, são contraditórias com os

objetivos de simplificação, transparência e res-

ponsabilização, inicialmente apontados pelo

Governo para esta Lei.

saliento, por isso, o trabalho desenvolvido na

Comissão de Acompanhamento do Código dos

Contratos Públicos, onde foram discutidas e con-

sensualizadas diversas propostas, tendo por

objetivo o ajustamento da Lei às necessidades

do mercado, ultrapassando muitas das dificul-

dades sucessivamente identificadas. 

Há, assim, que corrigir o regime dos preços

anormalmente baixos. A ineficácia do atual

mecanismo, ainda mais evidente na presente

conjuntura, tem criado sérias distorções ao mer-

cado, porquanto não só é incapaz de permitir a

identificação de práticas concorrenciais anóma-

las, com manifesto prejuízo para as empresas e

para o próprio interesse público, como, de igual

modo, conduz à descredibilização do fator

preço, incitando à apresentação de propostas

situadas no limite do critério definido para o

preço anormalmente baixo.

Por outro lado, é preocupante a largueza com

que a lei admite a possibilidade de fazer uso do

Ajuste direto, circunstância bem patente no

facto de, em 12.642 contratos de obras públicas

celebrados no ano passado, 11.456 terem sido

adjudicados por ajuste direto. se sempre será

necessário que as adjudicações se façam da

forma mais criteriosa possível, uma vez que

estão em causa dinheiros públicos, tais cautelas

são ainda mais justificadas no atual contexto de

crise, quando a construção enfrenta dez anos

consecutivos de queda na atividade e a genera-

lidade das empresas necessita de obras para

poder sobreviver e manter os postos de trabalho.

Na verdade, num momento em que as obras são

escassas, todas as empresas deverão ter iguais

oportunidades, exigindo-se, por isso, um mer-

cado transparente, saudável e competitivo.

Constatamos, de igual modo, uma excessiva

arbitrariedade na definição dos critérios de ava-

liação das propostas, permitindo-se que alguns

donos de obra criem fórmulas matemáticas

complexas que levam a que todas as propostas

tenham o mesmo preço, o que faz com que a

adjudicação que, nos termos do modelo de ava-

liação deveria basear-se fundamentalmente no

preço, passe, na prática, a centrar-se, exclusiva-

mente, nos restantes fatores subjetivos.

deverá, também, limitar-se a possibilidade de

recurso ao concurso limitado por prévia qualifi-

cação, quer em função do valor do contrato,

quer em função de critérios materiais. é que a

ausência de uma tal delimitação tem conduzido,

na prática, ao lançamento de diversos concursos

limitados em desrespeito pela concorrência,

igualdade e transparência, uma vez que são

impostas às empresas interessadas em concor-

rer exigências excessivas e injustificadas em face

das obras concretas postas a concurso.

Também a dificuldade cada vez mais sentida

pelas empresas na prestação das cauções exi-

gidas como condição para o exercício da sua ati-

vidade, deverá motivar uma intervenção urgente

do Governo, sendo inexplicável que, neste

momento, ainda não tenham sido adotadas

medidas que permitam fazer face a estes pro-

blemas. Esta é uma realidade tão mais incom-

preensível porquanto, na madeira e nos Açores,

a legislação consagra já regimes excecionais que

permitiram resolver muitas das dificuldades que

têm sido identificadas na prática.

são muitos os constrangimentos que se enfren-

tam, pelo que se considera inconcebível um

qualquer diploma de alteração ao Código, que

seja apresentado para corresponder às exigên-

cias feitas pelas instâncias internacionais, não

sirva, de igual modo, para adequar a Lei à reali-

dade, contribuindo para a uniformização e clari-

ficação de procedimentos, em favor da transpa-

rência do mercado.

sendo claro que o Código dos Contratos Públicos

fomentou a discricionariedade e foi gerador de

litígios entre entidades adjudicantes e adjudica-

tários, é inaceitável a manutenção de regras que

apenas levam ao enfraquecimento das empre-

sas e demais agentes de um setor de atividade

que é essencial para combater a crise, fazer

crescer o emprego e dinamizar a economia.
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CONGRESSO�IBéRICO
DE�JOvENS�ENGENHEIROS
fOI�UM�SUCESSO�E�REGRESSA
EM�2014�EM�SANTIAGO
DE�COMPOSTElA

CIJE'12 FOI DISTINGUIDO PELO
PARLAMENTO EUROPEU COM O

PRéMIO CIDADÃO EUROPEU

O 1º Congresso Ibérico de jovens Engenhei-

ros (CIjE’12) decorreu no Theatro Circo, em

Braga, constituindo um momento único para a

discussão dos grandes desafios que actualmente

se colocam à Engenharia. Organizado pela

Ordem dos Engenheiros e pelo Colegio de Inge-

nieros de Caminos Canales y Puertos (CICCP),

de Espanha, o evento, esteve integrado na pro-

gramação da Capital Europeia da juventude.

A sessão de abertura contou com as inter-

venções da delegada distrital de Braga da

Ordem dos Engenheiros, Rosa maria vaz, Bento

Aires presidente da Comissão Executiva do

CIjE’12, Carlos Nardiz, decano da demarcação

da Galiza do Colegio de Ingenieros de Caminos

Canales y Puertos, Fernando Almeida santos,

Presidente do Conselho diretivo da Região Norte

da Ordem dos Engenheiros, josé vieira, vice-

presidente da Ordem dos Engenheiros e por

último do secretário de Estado do Empreende-

dorismo, Inovação e Competitividade, Eng. Car-

los Oliveira. 

Rosa maria, delegada distrital de Braga da

Ordem dos Engenheiros deu as boas vindas aos

participantes tendo destacado as funções na

sociedade de um engenheiro, com a reconhe-

cida e esperada capacidade de exercício da

decisão técnica, procurou ainda transmitir aos

participantes a necessidade do cumprimento

dos deveres profissionais, éticos e deontológicos

restritos a uma profissão de confiança pública e

a importância das associações profissionais

como a Ordem dos Engenheiros como garante

da qualidade dos profissionais e da exigência do

ensino.

Bento Aires, considerou que o congresso foi

uma aposta ganha, mas que deve ser conti-

nuado “com o rejuvenescimento das institui-

Bento�Aires

Presidente da Comissão

Executiva do CIjE’12
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ções”, algo que se tentou fazer em Braga “atra-

vés de mensagens longe de sentimentos negati-

vos e fatalistas”. No seu entender, tratou-se de

uma oportunidade para se discutirem “soluções

para os problemas existentes, valorizando a fun-

ção do engenheiro como um gestor de recursos

e agente de inovação através da melhoria da

qualidade de vida”.

Carlos Nardiz referiu que o CIjE’12 é uma

grande oportunidade para os jovens Engenheiros

dos dois países no momento que Portugal e

Espanha estão a viver. O congresso é mais um

exemplo do excelente relacionamento e trabalho

em conjunto entre as associações profissionais

dos dois países, traduzido este trabalho de coo-

peração já no mútuo reconhecimento de profis-

sionais dos dois países, terminou considerando

que é fundamental transmitir ao mundo empre-

sarial o potencial que tem os jovens engenheiros

e a importância da inovação e investigação no

sucesso da engenharia.

O Presidente do Conselho diretivo da Região

Norte, Fernando de Almeida santos, destacou a

intenção de aproximação da Ordem dos Enge-

nheiros aos jovens Engenheiros com a criação

do Grupo de Trabalho de jovens Engenheiros,

onde nasceu o CIjE’12, referiu ainda as dificul-

dades de reconhecimento profissional em alguns

países, como o Brasil, remetendo o sucesso da

resolução deste problema para a capacidade de

relacionamento do governo português com o

governo brasileiro. dentro da internacionalização

a cooperação entre Portugal e Espanha uma vez

que permite ampliar o mercado da engenharia

ibérica.

josé vieira considerou que o desenvolvimento

tecnológico é o móbil da engenharia e que o

rápido desenvolvimento tecnológico vai obrigar a

que a formação contínua dos profissionais seja

uma exigência profissional, destacou a preocu-

pação da Ordem dos Engenheiros em garantir a

mobilidade dos seus membros. manifestou a

preocupação com a proposta de Lei das Associa-

ções Profissionais em alguns aspetos que condi-

cionam a autonomia das ordens profissionais,

deixando este comentário em jeito de nota ao

governo.

O secretário de Estado do Empreendedo-

rismo, Inovação e Competitividade referiu a

natural orientação da engenharia para o

empreendedorismo e inovação, como a ciência

que faz acontecer um conjunto de ações que

fazem o país avançar, bem como a necessi-

dade de trabalho em conjunto no desenvolvi-
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mento de uma filosofia do trabalho de coope-

ração e não de competitividade. Terminou com

uma referência à dificuldade de conversão da

investigação das universidades na criação de

valor económico, que acaba por se traduzir na

criação de emprego, de produtos e serviços, o

que tem de ser invertido para rentabilizar os

recursos despendidos em I&d e traduzi-los em

competitividade.

Com um painel de oradores de elevada cra-

veira, o CIjE’12 foi, assim, uma oportunidade

para os jovens engenheiros trocarem impres-

estiveram presentes na intervenção de daniel

Bessa, para quem Portugal deve ter uma abor-

dagem singular. “Ao invés do produto final,

temos que competir pelo nosso lugar na cadeia

produtiva, única forma de conseguirmos afir-

mar uma posição de crescimento”, afirma

daniel Bessa.

daniel Bessa defendeu ainda que é neces-

sário uma mudança da economia portuguesa

altamente intensiva em engenharia, que per-

mita alcançar um novo patamar assente em

novos fatores que suportem a diferença de

sões com protagonistas de créditos firmados.

daniel Bessa foi um dos primeiros a tomar da

palavra, centrando o seu discurso na difícil con-

juntura económica que o país atravessa. Para o

ex-ministro, não existe uma crise económica

mundial, até porque, diz, “o mundo está cres-

cer como nunca”. O problema parece ser a

abordagem europeia à crise. “Tenho grandes

reservas com a forma como alguns políticos

europeus estão a abordar a questão do cresci-

mento, convencidos de que isso acontecerá

através do aumento da despesa”, referiu daniel

Bessa, frisando que esta é apenas um forma de

“aprofundar o buraco”. O empreendedorismo e

a inovação, palavras-chave do CIjE’12, também

preço, deixando o desafio à Ordem dos Enge-

nheiros e contribuir para esta mudança.

miguel Gonçalves, da sparkagency, e Rui

Paiva, da Wedo Teconologies, foram outros dos

oradores convidados, centrando os discursos na

vertente motivacional. Partindo do pressuposto

de que nada vem ao nosso encontro e que é

cada um a fazer a sua própria oportunidade, os

dois intervenientes exortaram os jovens enge-

nheiros presentes na sala do Theatro Circo a

fazerem das dificuldades uma oportunidade de

superação, não deixando de estar atentos ao que

vai acontecendo em redor. 

miguel Gonçalves referiu que ao longo da vida

profissional é necessário ter um compromisso
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com a excelência e com o crescimento, o sucesso

não se consegue com dinheiro mas sim com

aperfeiçoamento das competências e ser-se

mesmo bom. E que este sucesso é conseguido

com capacidade de adaptação.

Quanto a Rui Paiva, que abordou o tema da

internacionalização, considerou que somos mui-

tos bons a executar, temos uma capacidade de

execução de excelência e somos capazes de nos

batermos com todos os outros operadores inter-

nacionais, mas que somos péssimos a organizar

e em método, o que é mau e que complica a

capacidade de globalização porque quando se

opera a uma escala global o que importa são os

métodos de trabalho.

Considerou que a internacionalização é “sair

da zona de conforto”, e não ver o mundo por

uma janela mas por várias janelas, é não ver um

mundo redondo, mas com altos e baixos, que

são o nosso trabalho, dizendo que “Portugal é o

melhor sítio para viver e do mundo para traba-

lhar”.

Para Angeles martin, chefe de serviço de

empregabilidade do CICCP, empregabilidade é

a capacidade de um profissional incorporar-se

no mercado assim como a facilidade para man-

ter uma posição estável ao longo do tempo e é

hoje condicionada pela globalização, dispersão

temporal, pela evolução do trabalho e pela for-

mação, compondo a formação a qualificação

académica e as línguas estrangeiras.

Quanto ao perfil ideal de um profissional de

engenharia, para além da formação em enge-

nharia deve ter uma carreira relacionada com

a área económica, ou uma especialização,

dominar para além da língua materna duas lín-

guas estrangeiras, sendo uma delas o inglês, ter
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disponibilidade para viajar, experiência de três

a cinco anos, capacidade de adaptação à

mudança e trabalho em equipa, capacidade de

decisão, iniciativa e liderança, estar motivado e

ter resistência à tensão. 

Um dos discursos mais aplaudidos do

evento foi o de António murta, co-fundador da

Pathena. de forma emocionada, António murta

lembrou que “temos que ser emigrantes cá den-

tro, com orgulho e abnegação”, até porque, fri-

sou, “Portugal tem claramente melhores traba-

lhadores que empresários”. “Há uma resiliência

nos emigrantes portugueses que não encontro cá

dentro”, adiantou o responsável da Pathena. 

defendeu o aumento das exportações por

intermédio do desenvolvimento e inovação tec-

nológica. António murta classificou Portugal e

Espanha como exportadores líquidos de enge-

nheiros, porque há países com carência e défice

de engenharia, como a Alemanha, lançando o

repto ao governo para que em vez de exporta-

mos profissionais deveríamos importar empre-

sas, e passar a desenvolver a partir daqui aquilo

que os outros precisam e de que têm défice,

chamou a esta ação diplomacia na atração de

centros de I&d de multinacionais.

Abordou a necessidade de fazer discrimina-

ção positiva em sector prioritários da economia,

como a aposta no setor tecnológico e nas ciên-

cias da saúde para proporcionar crescimento

económico, indicando ainda que Portugal e

Espanha têm a geração mais qualificada de

sempre e é necessário retribuir o investimento

que o país fez em nós, contribuindo também

para a exportação de conhecimento. 

O CIjE’12 ficou ainda marcado pela apresen-

tação de cinco comunicações temáticas de

jovens engenheiros e 12 pósteres, escolhidos

pela Comissão Científica de entre os 28 traba-

lhos submetidos a apreciação. Ao demonstrar

estes casos de sucesso, o CIjE’12 contribuiu
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para que os jovens engenheiros apostem na

abertura dos trabalhos ao mercado, testando as

suas teses de mestrado e doutoramento no mer-

cado antes de avançarem com a sua execução.

A Comissão Científica do CIjE’12 decidiu atri-

buir um prémio de melhor Poster a Ambrósio

joaquim Carlos - soluções Construtivas susten-

táveis: dimensionamento de Lajes de Terra

Armada com Bambu e Pedro santos - Planea-

mento e Optimização de Femto-Células em

Ambiente Empresarial.

A sessão de encerramento contou com uma

breve apresentação das conclusões por Bento

Aires, que anunciou que o CIjE terá a sua segunda

edição em 2014 na cidade espanhola de santiago

de Compostela e com a intervenção de Hugo Pires,

Presidente da Capital Europeia da juventude. 

O CIjE’12 termina com a atribuição do Pré-

mio do Cidadão Europeu pelo Parlamento Euro-

peu após ter sido selecionado a nível nacional,

tendo sido nomeado para este galardão pelo

Eurodeputado português Carlos Coelho. A deci-

são foi tomada a 19 de junho durante a reunião

anual da Chancelaria do prémio, presidida pela

Eurodeputada Anni Podimata, vice-presidente

do Parlamento Europeu.

O prémio a nível nacional foi entregue no

dia 31 de Outubro em Lisboa, e no Parlamento

Europeu em Bruxelas nos dias 7 e 8 de

Novembro, juntamente com os 37 laureados a

nível Europeu, sendo o momento alto do traba-

lho desenvolvido e o reconhecimento da ampli-

tude dos temas e objetivos propostos do

CIjE’12.
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ACTOS�DE�ENGENHARIA
zOOTéCNICA

DOMíNIOS DE INTERVENÇÃO
E ACTOS DO ENGENHEIRO DO

COLéGIO AGRONóMICO 

As linhas gerais do exercício da especialidade de

Engenharia Zootécnica do Colégio Agronómico

encontram-se fixadas no Decreto-Lei n.º 119/92, de

30 de Junho, que aprovou o Estatuto da Ordem dos

Engenheiros. Contudo, este diploma limita-se a defi-

nir os aspectos deontológicos da actividade da enge-

nharia e as condições para o seu exercício, existindo,

por isso, uma lacuna quanto à definição dos domí-

nios de intervenção e actos próprios que podem ser

praticados por indivíduos com distinta formação.

Pelas razões expostas, torna-se necessário definir os

actos dos engenheiros da especialidade em zootec-

nia integrados no colégio agronómico. desta forma

foi constituído um grupo de trabalho entre a Asso-

ciação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e a

Ordem dos Engenheiros que redigiu uma proposta

legislativa para definição e regulação dos Actos de

Engenharia Zootécnica. O trabalho desenvolvido teve

como documento base de trabalho a versão já ante-

riormente apresentada na nossa revista de definição

dos Actos de Engenharia. Esta proposta foi já con-

cluída e encaminhada para o Presidente Nacional

do Colégio de Agronomia que a apreciará e a fará

seguir para a tutela.

O diploma proposto define os actos próprios da

especialidade em Engenharia Zootécnica do Colégio

Agronómico da Ordem dos Engenheiros. A especia-

lidade de Engenharia Zootécnica compreende as

actividades referidas nos Estatutos da Ordem dos

Engenheiros, aprovado pelo decreto-Lei n.º 119/92,

de 30 junho, e com o anexo aprovado “domínios

de Intervenção e Actos do Engenheiro do Colégio

Agronómico”. 

desta forma, no âmbito da actividade agro-pecuá-

ria e das empresas agropecuárias, cinegéticas, aquí-

colas, apícolas, agroalimentares ou outras que traba-

lhem com animais e, considerando a assistência

produtiva, de maneio e de gestão, nomeadamente os

actos que tenham como objectivo práticas preventi-

vas do estado de saúde, de maneio, de eficiência pro-

dutiva, de gestão, delineamento e projecto que con-

tribuam para o estado de equilíbrio e bem estar do

animal, para a conservação e o melhoramento gené-

tico, para a sustentabilidade agro-ambiental e econó-

mico-social, são definidos o conjunto de actos pró-

prios a desenvolver pelo engenheiro especialista em

zootecnia. Estes actos foram estruturados em quatro

grupos como se indica de seguida:

a)�Projecto�técnico�de:

i) Construções;

ii) Equipamentos;

iii) Condicionamento ambiental das instalações;

iv) Produção e maneio;

v) Bem-estar animal;

vi) Biossegurança e higio-sanitário;

vii) Impacto Ambiental, gestão e tratamento de

efluentes;

viii) Controlo de qualidade e segurança alimentar.

ix) Negócio;

x) viabilidade económica e financeira;

b)�Direcção�técnica�de:

i) Empresas agropecuárias, cinegéticas, aquí-

colas, apícolas e agro-alimentares ou outras

que envolvam animais;

Divanildo�Outor�Monteiro
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ii) Unidades de produção de alimentos com-

postos;

iii) Unidades de produção de aditivos e pré-

misturas;

iv) Unidades de produção, armazenamento e

comercialização de matérias-primas para ali-

mentação animal

v) Centros de colheita, de armazenagem e de

distribuição de sémen e embriões e de

material de apoio à reprodução;

vi) Centros de produção, selecção e melhora-

mento de reprodutores;

vii) Centros de Investigação e Laboratórios na

área da produção animal e agro-alimentar;

viii) Parques naturais, biológicos e zoológicos;

ix) Registos Zootécnicos e Livros Genealógicos

de Raça;

x) Organizações da produção agro-pecuária e

agro-industrial.

c)�Concepção,�Gestão�e�Execução�de:�

i) Planos de construções e equipamentos;

ii) Planos, sistemas e equipamentos de condi-

cionamento ambiental;

iii) Planos e sistemas de produção;

iv) Planos de inventários agro-pecuários;

v) Programas e projectos de prevenção, moni-

torização e controlo dos agentes nocivos aos

ecossistemas agro-pecuários;

vi) Planos de impacto ambiental;

vii) Planos de gestão e tratamento dos efluentes

e protecção ambiental 

viii) Planos de nutrição, alimentação e formula-

ção de alimentos compostos;

ix) Planos de reprodução e técnicas de repro-

dução assistida;

x) Actos de controlo do aparelho reprodutivo,

incluindo as manobras ginecológicas, obsté-

tricas e andrológicas; 

xi) Planos de selecção e melhoramento gené-

tico animal;

xii) Planos de bem-estar animal, análises etoló-

gicas e exame físico dos animais;

xiii) Planos de biossegurança, profiláticos e

higio-sanitários, 

xiv) Planos de aplicação de quaisquer meios

electrónicos de identificação animal e emis-

são da respectiva documentação de identi-

ficação, incluindo o passaporte;

xv) Planos de controlo e certificação de quali-

dade e segurança alimentar;

xvi) Planos de rastreabilidade e inspecção de ali-

mentos e produtos de origem animal desti-

nados ao consumo humano ou animal 

xvii) Planos de emissão de requisição de análises

de qualquer material biológico;

xviii) Planos de colheita e envio de material bioló-

gico para análise;

xix) Tratamentos e limpezas a feridas e pensos;

xx) Operações para correcção profilática e manuten-

ção de cascos;

xxi) Eutanásia na exploração;

xxii) Necrópsias na exploração;

xxiii) Planos de gestão e administração de medica-

mentos, medicamentos veterinários e produtos

de uso medicamentoso, bem como a sua

supervisão, nos termos da legislação em vigor;

xxiv) Planos de Registo dos medicamentos e

medicamentos veterinários administrados

aos animais de exploração;

xxv) Planos de formação dos recursos humanos;

xxvi) Relatórios técnico-económicos da empresa;

xxvii) Planos de licenciamento de unidades agro-

pecuárias e agro-industriais ou outras que

envolvam animais;

xxviii) Planos e procedimentos conducentes ao

registo de propriedade industrial;

xxix) Planos de concepção e gestão de políticas e

instrumentos de política agrária;

xxx) Auditorias, peritagens e pareceres periciais.

d)�A�actividade�docente�que�envolva�animais�com

finalidades�pedagógicas�e/ou�científicas�nas�áreas

da�zootecnia.�

Paralelamente à iniciativa referida acima é urgente

que no seio da OE - Colégio Agronómico -possamos

implementar a constituição da especialidade (especia-

lização) em Engenharia Zootécnica. 

Com estas duas iniciativas pretende-se que defini-

tivamente haja legislação que defina os Actos dos

Engenheiros Zootécnicos, profissionais com provas

dadas, e que desenvolvem a sua actividade há mais

de trinta anos. Haverá desta forma a responsabilização

dos profissionais pelos actos desempenhados e tam-

bém e não menos importante a regulação absoluta-

mente necessária daquilo que é, e deve continuar a

ser, o campo de actuação próprio dos Engenheiros

Zootécnicos e dos actos exclusivos destes diplomados. 
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IN.CUBO
INCUBADORA�DE�INICIATIvAS
EMPRESARIAS�INOvADORAS

APRESENTAÇãO

A ACIBTm – Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do minho foi criada a 1

de março de 2007, em Arcos de valdevez. A ACIBTm apresenta uma base associativa diversificada,

sendo seus associados a Câmara municipal de Arcos de valdevez; Instituto Politécnico de viana do

Castelo; Associação dos Industriais metalúrgicos, metalomecânicos e Afins de Portugal (AImmAP);

Centro de Formação Profissional da Indústria metalúrgica e metalomecânica (CENFIm); Escola Pro-

fissional do Alto Lima (EPRALImA); Associação Comercial e Industrial de A. valdevez e P. Barca

(ACIAB); Associação Regional de desenvolvimento do Alto Lima (ARdAL); COINdU – Componentes

para a Indústria Automóvel, sA.

A In.Cubo�–�Incubadora�de�Iniciativas�Empresariais�Inovadoras foi criada pela ACIBTm, constitui

uma aposta estratégica no empreendedorismo�como domínio chave�para�o�desenvolvimento�regional. 

Neste sentido, a In.cubo constitui-se como agente�promotor�do�espírito�empreendedor, mas tam-

bém como player na�atração�de�investimento, na promoção�das�potencialidades�regionais, no aco-

lhimento�empresarial�integrado e na capacitação de jovens, ativos e desempregados nas áreas da

gestão, inovação e empreendedorismo, bem como na criação e exploração de interfaces e redes de

cooperação e de inovação.

OBJETIvOS�E�lINHAS�ESTRATéGICAS

Os�objetivos�da�In.cubo�são:
■ fomentar�um�ecossistema�regional�empreendedor, que valoriza o risco, a inovação, a aprendizagem

e a cultura empresarial.
■ Contribuir para a diversificação�produtiva�e�para�o�fortalecimento da capacidade competitiva�das

empresas existentes, disponibilizando infraestruturas e serviços de apoio, promovendo o território e

atraindo investimentos;
■ Estimular e apoiar�a�criação�sustentável�de�novas�empresas, de emprego qualificado e a geração

de valor acrescentado no minho-Lima;

João�Manuel�Esteves�O EMPREENDEDORISMO COMO
DOMíNIO CHAVE PARA O

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
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■ Promover�ganhos�de�eficiência�coletiva no território, capacitando os jovens, desempregados, ativos,

as empresas e as Instituições com competências nos domínios da inovação, empreendedorismo e

gestão.

As�linhas�estratégicas�são:

A.1. Atração�de�Investimento, onde se pretende criar uma Plataforma do Investimento do Alto minho.

Realizar ações de promoção: no exterior com emigrantes, descendentes, com Associações e Câmara

Empresariais Estrangeiras e Lusas; e em Portugal junto das Câmaras de Comércio e Indústria estran-

geiras. A aposta será no “rurbano” como espaço de novas oportunidades económicas.

A.2. Acolhimento�Empresarial, através da promoção e Gestão Integrada de Parques Empresariais da

Região, articulando com as entidades gestoras existentes, e fornecendo serviços de valor Acres-

centado às Empresas e Instituições, funcionando como interface entre estas e a Administração

Pública. 

A.3. Capacitação, através da dinamização de um programa que contribua para a valorização do conhe-

cimento e competências sobre empreendedorismo, gestão, criatividade e inovação junto das

comunidades educativas do ensino básico, secundário, profissional e superior; empresários; e

colaboradores da Administração. Também será criado um Fab Lab da Incubo (laboratório de pro-

totipagem rápida), disponibilizando ferramentas para a indústria, nomeadamente a criativa, enge-

nharias e arquitetura. Está previsto o aprofundamento das parcerias europeias para a promoção

do empreendedorismo e de desenvolvimento empresarial.

A.4. Promoção�da�Ação�Empreendedora, contribuindo para a dinamização da Rede Regional de Pro-

moção do Empreendedorismo, da rede de facilitadores, coachers e mentores de potenciais

empreendedores da Rede Regional de Empreendedorismo. desenvolvendo de Prémios, Concur-

sos, Ateliers de Ideias, Oficinas para empreendedores, com peritos e dinamizadores. E dinami-

zação dos front-office de apoio ao desenvolvimento de iniciativas empresariais.

PROJECTOS�EM�CURSO

desde o início da sua atividade, a In.cubo apresentou e encontra-se a realizar, como promotor e/ou

como parceiro, diversos projetos. A In.cubo também tem um conjunto de projetos em fase de aprova-

ção com diversos parceiros portugueses e espanhóis, nas áreas da dinamização territorial e de espaços

de localização empresarial, das TIC e para a constituição de uma escola de empreendedores. dos
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projetos em desenvolvimento destacam-se os seguintes:

a) ECOINNOvA�–�CRIAR�ECO-SISTEMAS�EMPRE�ENDEDORES�ATRAvéS�DA�INOvAÇãO

Este projeto inclui um conjunto de ações que permitirão definir uma estratégia conjunta de promoção

e desenvolvimento de eco-negócios e de eco-inovação junto das PmEs no Espaço Atlântico. O projeto

envolve parceiros de 4 países, concretamente: França, Reino Unido, Portugal e Espanha.

b) CAPACITAR�PARA�A�INOvAÇãO�DAS�REDES�SOCIAIS�DO�MINHO-lIMA

O projeto tem como objetivo qualificar e valorizar as Redes sociais do minho-Lima por via da uniformi-

zação dos procedimentos e de ganhos de capacitação para o planeamento e para a ação, e fomentar o

Empreendedorismo social, enquanto oportunidade de inovar na forma de resolver os problemas sociais

do minho-Lima. Tem como parceiros o Instituto Politécnico de viana do Castelo e a CIm Alto minho.

c) vAlOR�GERêS-xURêS:�vAlORIzAÇãO�DO�PARQUE�TRANSfRONTEIRIÇO�GERêS-xURêS

O projeto tem como promotor a CIm do Alto minho, os municípios do PNPG e de Ourense, visando

planificar e consolidar uma estratégia transfronteiriça que favoreça: o desenvolvimento do Turismo

sustentável na Euroregião; o empreendedorismo na área do PNPG; a criação de valor acrescentado

aos produtos e serviços endógenos; a criação de atividades que favoreçam a geração de emprego

e a fixação de pessoas. 

d) MINHO�EMPREENDE�COMPETITIvIDADE�E�EMPREENDEDORISMO�EM�BAIxA�DENSIDADE

Projeto visa promover e incentivar a capacidade empreendedora nos territórios de baixa densidade

do minho. O foco de ação do projeto centra-se nas seguintes atividades: criação de uma metodologia

para promoção do empreendedorismo na baixa densidade; qualificação das pessoas; desenvolvi-

mento de instrumentos e serviços de apoio ao empreendedorismo; criação da Rede de Empreen-

dedorismo minho In. Tem como parceiros as CIm do Alto minho, Cávado e Ave, Consórcio minho

In, a AdRAvE, o Bic minho, CEvAL, IEminho, Ideia Atlântico, spinPark e ACIG.

e) EDUCAÇãO�PARA�O�EMPREENDEDORISMO

Em colaboração como IPvC o projeto visa promover diversos programas de empreendedorismo

junto de alunos de distintos níveis escolares: do pré-escolar até ao 2ºclico está criada uma parceria

com o Centro Educativo Alice Nabeiro; projeto Growing Up destinado a alunos do secundário; e o

concurso PoliEmpreende destinado aos alunos do ensino superior.

f) REDE�REGIONAl�DO�EMPREENDEDORISMO�DO�MINHO-lIMA

Colaboração e participação nas iniciativas de promoção e desenvolvimento do empreendedorismo

no minho-Lima. Tem como parceiros a CIm alto-minho, CEvAL e cerca de 40 entidades da região.

de entre as múltiplas atividades desenvolvidas até agora pela In.cubo, destacam-se as seguintes:
■ ARCOSfINICIA – Participação na parceria deste instrumento financeiro (Fundo Local de Financia-

mento), assumindo a responsabilidade pela receção e coordenação das candidaturas apresentadas

em Arcos de valdevez, bem como pela sua divulgação;
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■ IN.CUBO�OPEN�DAYS - evento integrado na Semana�Europeia�das�PME’s, (iniciativa promovida pela

União Europeia), que tem como finalidade fomentar o espírito empresarial e informar os empresários

sobre as ajudas disponíveis tanto a nível europeu, como  a nível nacional e local. 
■ MINHO-lIMA�REGIãO�EMPREENDEDORA”�START�UP�CAMP – Organização de um programa de

aprendizagem coletiva, dirigida a um grupo de cerca de 15 representantes de diferentes agentes

que integram o contexto facilitador do empreendedorismo no minho-Lima, que durante 3 dias tra-

balharam competências colaborativas.

PARCERIAS

No desenvolvimento destes projetos e atividades a Incubo tem estabelecido um conjunto diversifi-

cado de parcerias com entidades com fins similares e/ou relacionados, orientados para a facilitação

do processo de empreender. Os mais significativos são: Oficina da Inovação, sA / BIC minho; Instituto

Empresarial do minho (IEmINHO); y4 Finland Ltd; BICs – Associação de Centros de Empresa e Ino-

vação Portugueses; PTBAN – Associação Business Angels Network; Agência Portuguesa do Ambiente. 

Um das parcerias�de�destaque�é�com�a�Ordem�dos�Engenheiros�–�Região�Norte. Com esta coope-

ração pretende-se o intercâmbio e divulgação de informação, a disponibilização das instalações e dos

serviços da In.cubo, apoio e assistência técnica aos membros da Ordem, nomeadamente aos jovens

engenheiros e empreendedores, bem como a participação conjunta em projectos e a realização de

jornadas, seminários e outras iniciativas.

INSTAlAÇõES�E�SERvIÇOS�PRESTADOS

A incubadora tem um conjunto diversificado de espaços disponíveis para as empresas desenvolver

os seus projectos. Estes espaços podem ser em regime de “open-space”, denominado o espaço�de

coworking,�10�gabinetes/escritórios,�com�50m2 e�as�naves�industriais�com�áreas�entre�os�150m2 e�os

35m2. Estes espaços destinam-se ao desenvolvimento de projectos inovadores e de base tecnológica. 

Para além de instalações a incubadora presta um conjunto diversificado de serviços às empresas

como sejam: 

Aconselhamento�e�Consultoria
■ Oficina de Projectos e Apoio à Pré-Incubação;
■ Apoio na Elaboração de Planos de Negócio;
■ Aconselhamento de Gestão Empresarial;
■ Acesso a Redes de Consultores e a Parceiros de Negócio;
■ Acesso a Redes de Cooperação Nacionais e Internacionais;
■ Oferta de seminários, Conferências e Workshops
■ Apoio no acesso a Fontes de Financiamento – ARCOsFINICIA

Serviços�Comuns
■ serviço de Recepção e Administrativo
■ Acesso a salas de Reunião, show-Room e Auditório;
■ Acesso a Bases de dados;
■ disponibilização de Rede Informática, de dados e voz.

EMPRESAS�INSTAlADAS

Estão instaladas na In.cubo um conjunto diversificado de empresas nas áreas�das�novas�tecnologias

de�informação�e�comunicação, fibra óptica, engenharia, formação, electricidade, electrónica, biotec-

nologia, reciclagem, energias renováveis, serviços de certificação e gestão empresarial, turismo, mar-

keting, publicidade e design.
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Com a gama Luma, a filosofia TRIPLE-C da

Indal dá um passo em frente, usando a ferra-

menta única da Indal: o L-Tune. de acordo com

cada projecto e, em conjunto consigo, podemos

criar a sua combinação própria, perfeita entre

Conforto, Custo e Cuidado. Ponderando a impor-

tância da temperatura de cor, o desempenho da

iluminação, consumo de energia, vida útil, custos

de investimento de luminárias e os custos opera-

cionais para uma solução de iluminação dedi-

cada. 

Este conceito TRIPLE-C proporciona à Luma

o equilíbrio perfeito e entre outras opções, tor-

nando a Luma uma óptima solução LEd para

auto-estradas. Uma solução de iluminação LEd,

sem compromisso, que oferece ao mundo profis-

sional das auto-estradas e vias principais

(inter)urbanas uma eficiência energética verda-

deira, de alta performance, e uma alternativa

acessível às soluções de iluminação convencio-

nais existentes. Para substituir toda a iluminação

das auto-estradas até 250W por soluções LEd “fit

and forget” energeticamente eficientes, de

100.000 horas, a Luma é o sonho tornado reali-

dade: até luminárias de 400W podem ser substi-

tuídas por soluções LEd com uma economia de

energia de 50.000 horas. Isto, graças à aborda-

gem do design REvOLEd™ da Indal: controlo tér-

mico COO-LEd™ energeticamente muito efi-

ciente, com CONsTAFLUx para evitar o excesso

de iluminação, e lentes OPTIFLUx™ altamente

eficazes. Cada solução é ajustável às necessida-

des específicas do projecto, e todas são integra-

das num design moderno e elegante.

A Luma é o exemplo perfeito de uma aborda-

gem de design integrado. A altura destas curvas

e sua interdistância segue uma linha lógica de

trás para a frente da luminária, dando-lhe uma

aparência de continuidade fluída e atraente. Além

disso, a interdistância e a altura são também con-

cebidas de forma a que cada LEd tenha uma

óptima área de dissipação, um factor importante

para o tempo de vida esperado e para o fluxo total

do sistema. As formas curvas da superfície de

topo e do corpo da luminária, bem como as cur-

vas verticais na parte superior enfatizam este

design elegante e contribuem também para uma

drenagem óptima.

A tecnologia REvOLEd™ avançada, utilizada

nesta luminária é uma abordagem de projeto inte-

grante, para alcançar o equilíbrio ideal e tem

como objectivo iluminar uma determinada área

com um padrão de iluminação homogéneo, com

o menor consumo de energia e os menores cus-

tos operacionais possíveis, e com uma iluminação

aceitável em termos de conforto e de aparência.

A escolha do LEd em si, a integração térmica na

luminária, o sistema óptico e a concepção global

vão definir o resultado.

Características como a Gestão óptica, a qua-

lidade do LEd, a Gestão Térmica e a Abordagem

design definem o conceito desta luminária. 

lUMA:
COMBINAÇãO�PERfEITA
ENTRE�EfICIêNCIA�E�DESIGN

Bruno�Silva

e�Susana�Santos

Indal

FILOSOFIA TRIPLE-C
CONFORTO,CUSTO E CUIDADO
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A Luma é o exemplo perfeito de uma aborda-

gem de design integral verdadeira. Os conceitos

necessários para optimizar o controlo óptico (OPTI-

FLUx™) e a gestão térmica (COO-LEd™) são inte-

grados numa forma evidente e elegante que se

adapta em qualquer ambiente envolvente. A parte

inferior plana da Luma é necessária para prevenir

a emissão de luz para cima. Com os componentes

electrónicos instalados no topo desta zona na parte

de trás da luminária, a extensão da superfície de

dissipação de calor necessária (consoante as limi-

tações de tamanho) está perfeitamente integrada

num design de perfil de lógico da luminária, colo-

cando curvas verticais na parte superior do corpo

da luminária que se tornam mais baixas e com uma

interdistância menor na direcção da frente da lumi-

nária. As linhas curvas da luminária, juntamente

com o clip de fecho integrado e com acoplamento

de topo e de entrada lateral, criam uma luminária

de carácter moderno e e elegante embora robusto.

A parte superior da luminária é uma parte essencial

no conceito de gestão térmica, e ao mesmo tempo

é a chave para a aparência atraente da luminária.

Além disso, a superfície superior horizontal da lumi-

nária é ligeiramente arredondada e as curvas verti-

cais são arredondadas nos detalhes da parte infe-

rior e da parte superior em conjunto com a

interdistância deliberadamente escolhida em fun-

ção da altura de montagem, a drenagem e limpeza

da luminária são optimizadas.

A Gestão óptica traduz-se num dos principais

desafios para os LEds na iluminação de auto-

estradas que é criar e controlar os elevados valo-

res de fluxos luminosos necessários neste campo

de aplicação numa luminária com um tempo de

vida e dimensões aceitáveis. Com o sistema OPTI-

FLUx™ usado na Luma, que representa esta

“optimização de fluxo”, isto torna-se realidade. de

modo a garantir um posicionamento preciso das

lentes com os LEds, todos os LEds estão num

PCB e são usados blocos de lentes múltiplas com

o número limitado de 20 lentes. Para optimizar

ainda mais o fluxo de luz, os blocos de lentes

estão dentro de um quadro altamente reflector

que redirecciona a luz não eficaz para a área a

ser iluminada. O conjunto é coberto e protegido por

um vidro plano, com uma transmitância muito ele-

vada. O controlo óptico é um requisito técnico

importante na iluminação viária de hoje em dia é

evitar a poluição luminosa, não permitindo a saída

de luz para o hemisfério superior das luminárias,

incorporadas nas classes de intensidade de luz

G4-G6. A Luma tem uma parte inferior completa-

mente plana, de modo a atender realmente às res-

trições para o aumento de luz destas classes G.

A Qualidade do LEds permitem criar um ele-

vado fluxo luminoso com uma curta interdistância

entre eles e para isso é exigida uma excelente

gestão térmica. A tecnologia COO-LEd™ conse-

gue exactamente isso para a LUmA.
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da luz e um fluxo luminoso ajustável. As lentes

OPTIFLUx™ da Luma têm três distribuições dife-

rentes de luz para garantir especialmente a gama

de classes de iluminação e aplicações mE. Como,

internacionalmente, a variedade de geometrias

por classe de iluminação é muito diversificada,

estas distribuições oferecerm oportunidades de

optimização, dependendo da largura da estrada /

proporção entre a altura de montagem de uma

instalação. Estas lentes de alta performance

óptica estão dentro de um quadro de alta reflexão.

juntamente com o vidro de alta transmitância e

qualidade, que permite rácios muito elevados de

saída de luz até 92%. As distribuições da lente

padrão podem ser optimizadas, fazendo uso das

opções de ajuste da inclinação do acoplamento

da Luma, de forma a satisfazer os requisitos do

projecto e/ou controlar o encandeamento da

maneira desejada.

Performance é uma das palavras-chave da

luminária Luma e traduz-se num excelente com-

portamento térmico COO-LEd™, juntamente com

as ópticas de elevado desempenho OPTIFLUx™

são as condições perfeitas para encontrar uma

boa solução para o seu projecto de iluminação

pública. Com a ferramenta L-Tune da Indal pode-

mos ajudá-lo a encontrar a solução que cumpre

exatamente suas exigências, preferências e prio-

ridades.

Graças à nossa tecnologia REvOLEd™, con-

seguimos maximizar o arrefecimento dos LEds e

oferecer um controlo térmico óptimo que resulta

num tempo de vida útil garantido para as nossas

luminárias LEd. Por este motivo, a Indal oferece

um Plano de Garantia LEd especial para a sua

gama de luminárias LEd, limitando os riscos de

investimentos elevados com esta fonte de luz.

Em perspectiva, a gama Luma foi concebida

para oferecer a perfeita solução para cada pro-

jecto, também em relação à proporção da lumi-

nária relativamente à sua altura de montagem ou

a um ambiente específico. Assim sendo, pode-se

afirmar com certeza que a nossa “visão torna-se

Realidade”, visto que, apartir da tecnologia REvO-

LEd™ a Indal criou verdadeiros sistemas de ilu-

minação, não só através da integração da fonte

de luz com a luminária, mas também ajustando

o sistema às necessidades específicas do cliente

para todas as zonas viárias.

O desempenho do sistema da Luma está bem

protegido durante a vida útil da instalação, dentro

de uma luminária com uma construção sólida e

de confiança. Tem resistência ao impacto de

IK09, um índice de protecção IP66 para toda a

luminária, através de juntas de silicone entre a

estrutura e a cobertura, e entre a estrutura e

vidro. O equipamento de controlo está numa ban-

deja de alumínio de fácil acesso aos componen-

tes, permite classe I ou II e tem drivers electróni-

cos LEd programáveis que permitem ajustar o

fluxo de luz; CONsTAFLUx que é a emissão cons-

tante de lumens ao longo da vida útil, evitando e

excesso de iluminação, poupando energia;

Opções dIm; cenários dynadim; Regulação 1 a

10v com interruptor de dIm para a entrada adi-

cional de linha de comando e por fim permite

regulação 1 a 10v ou dALI dIm preparado para

recepção de informação. 

Para um projecto eficiente e sem desvio de

luz, energia e custos desnecessários, a tecnologia

OPTIFLUx™ da Luma, disponibiliza distribuições

diferentes da luz, permitindo um controlo perfeito





44 INfO�28�• jUL OUT 2012

MANvIA

INTRODUÇãO

A manvia afirma-se como uma empresa de referência na manutenção e integração de serviços.

Os benefícios de um serviço de manutenção manvia são partilhados com os seus clientes, nas ver-

tentes de ganhos financeiros, economias de escala e tranquilidade operacional.

A crescente procura de serviços de manutenção especializada, resultantes da permanente redução

dos custos operacionais, maior competitividade e disponibilidade de equipamentos e instalações,

levam a manvia a oferecer um conjunto de serviços orientados para as necessidades do cliente, que

incidem em três fatores fundamentais:

■ sistematização e organização;
■ Controlo total dos processos e dos custos;
■ Tranquilidade garantida na operacionalidade da instalação.

A manvia é uma empresa certificada nos três referenciais IsO 9001, IsO 14001 e OHsA 18001 no

âmbito da prestação de serviços de gestão e manutenção de edifícios, sistemas de abastecimento de

águas e drenagem/tratamento de águas residuais, reabilitação de tubagens, estudo de eficiência ener-

gética e certificação energética de edifícios, classificação e carregamento de corpos moentes, operação

e manutenção de unidades de produção de energia, serviços gerais e manutenção industrial, incluindo

lubrificação.

fernando�Ramos

director Geral

de Edifícios

EMPRESA DE REFERêNCIA
NA MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO

DE SERVIÇOS
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Adicionalmente a manvia tem certificado o seu sistema de gestão da manutenção, conforme a

norma de referência NP 4492 – Requisitos para a prestação de serviços de manutenção, cujo âmbito

de aplicação inclui a prestação de serviços de manutenção de edifícios, de sistemas de abastecimento

de águas e tratamento de águas residuais, de unidades de produção de energia e ainda serviços gerais

de manutenção industrial, incluindo lubrificação.

HISTóRIA

A manvia foi fundada em 1998, com o objetivo de desenvolver o negócio da manutenção em Por-

tugal. No ano 2000, a empresa foi integrada no Grupo mota-Engil, permitindo um novo posicionamento

no mercado da manutenção e uma melhoria nas condições de serviço. durante o ano de 2005, a

manvia passou a ser uma sociedade anónima, dedicada à prestação de serviços de manutenção de

edifícios, ambiente, indústria, energia e saúde.

Atualmente, a empresa conta com mais de 300 especialistas em várias áreas do negócio da manu-

tenção, que contribuem para construir uma sólida reputação, competência reconhecida e grande

capacidade de resolução de problemas.

SERvIÇOS

GEsTÃO

O serviço de Gestão da manvia desenvolve e complementa as várias atividades da manutenção,

nomeadamente em áreas como:

■ Auditorias de manutenção;
■ Gestão integral da manutenção de ativos;
■ Implementação de indicadores de gestão da manutenção;
■ definição de procedimentos: “check-list” e inspeções a equipamentos;
■ Gestão de stocks de armazém, compras e aprovisionamentos;
■ software de gestão de manutenção: Rosmiman mms®;
■ Análise e estudos de enquadramento técnico e engenharia em manutenção;
■ sistematização e organização da manutenção;
■ Apoio ao cliente na elaboração de planos de investimento e orçamento da manutenção.

Manutenção�Condicionada

A manvia dispõe de um serviço de manutenção Condicionada, que recorre às últimas tecnologias de

diagnóstico para antecipar eventuais problemas, diminuindo os tempos de paragem para efectuar as inter-

venções. Estas técnicas de diagnóstico servem de complemento à manutenção preventiva e corretiva.

EdIFíCIOs

A manvia é uma empresa experiente na gestão da manutenção de edifícios, transportes e ilumi-

nação pública. Tem no seu portfólio clientes de referência nacional e internacional, desde os centros

comerciais, escolas, hotéis, edifícios de escritório, auto-estradas, entre outros.

O serviço da manvia engloba atividades como:

■ “Facilities management”;
■ Gestão e execução de manutenção de instalações e equipamentos de eletricidade, AvAC,

águas/esgotos, entre outras;
■ Gestão de contratos externos (vigilância, limpeza, jardinagem, segurança);
■ Conceção e implementação de planos de manutenção programada;
■ serviço do Técnico Responsável de Funcionamento das instalações (TRF).
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AmBIENTE

A manvia integra soluções nas áreas de exploração, operação e manutenção ambiental, estabele-

cendo uma organização composta por um corpo técnico especializado no setor do ambiente. Para o

efeito, a manvia é apoiada em tecnologias que permitem assegurar a prestação de serviços com efi-

ciência e otimização de custos face ao cumprimento das exigências legais, tais como:

■ Exploração, operação e manutenção de ETA, ETAR e EE;
■ Exploração, operação e manutenção de infraestruturas destinadas ao transporte e distribuição

de água para rega ou consumo;
■ Assistência técnica especializada nas vertentes da manutenção elétrica, automação, instrumen-

tação e mecânica;
■ Consultoria em sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais;
■ Elaboração de planos de exploração, operação e manutenção de sistemas ambientais e manuais

com vista ao funcionamento das instalações;
■ Reabilitação de condutas (sem abertura de vala).

INdúsTRIA

A atual competitividade industrial exige uma concentração cada vez mais focada no core-business,

aliada a parcerias sólidas. A manvia é um parceiro que oferece um serviço desenhado e executado à

medida das necessidades específicas da indústria. As atividades de manutenção distribuem-se por

três áreas: manutenção industrial, cimenteiras e siderurgias, que incluem:

■ Gestão global da manutenção;
■ manutenção de equipamentos eletromecânicos (AvAC, instalações elétricas, sistemas de bom-

bagem, sistemas de incêndio, unidades de produção de energia);
■ Contratos de lubrificação industrial (aplicação, controlo e fornecimento de produtos);
■ Gestão, operação e manutenção de centrais de cogeração;
■ manutenção especializada em equipamentos portuários e contentores marítimos;
■ Classificação e carregamento de corpos moentes;
■ Engenharia de desobstrução de cimenteira;
■ Aluguer de diversas máquinas industriais específicas do setor.
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ENERGIA

A manvia tem desenvolvido atributos e competências na operação e manutenção de centrais de

cogeração, eficiência energética e diagnósticos elétricos. A promoção destes serviços numa só área

permite criar uma maior proximidade com as necessidades dos clientes, fornecendo um serviço inte-

grado, passando pelo estudo, projeto e fornecimento de soluções “chave-na-mão”. Para tal, aliou-se

a prestigiados fornecedores e parceiros com reconhecido know-how no mercado da energia. Assim,

a manvia dispõe de: 

■ Estudo de viabilidade, licenciamento, operação, manutenção e exploração de centrais de coge-

ração e de produção de energia;
■ Certificação energética no âmbito do RsECE; (dec-Lei n.º 79/2006) e elaboração dos PREn (Plano

de Racionalização dos Consumos de Energia) e REP (Relatório de Execução e Progresso)

segundo o sGCIE;
■ EsCO (Energy service Company);
■ Consultoria energética;
■ diagnósticos elétricos (inspeções e testes de qualidade de energia).7

sAúdE

A manvia conta com uma experiência de mais de 10 anos nas áreas da Gestão de manutenção e

manutenção de Instalações, permitindo-lhe a flexibilidade necessária para corresponder às necessi-

dades de unidades tão específicas como Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Centros de saúde.

Os serviços da manvia permitem a manutenção Global de toda a instalação, nomeadamente:

■ Centrais de produção de frio e calor;
■ Grupos geradores e centrais de cogeração e trigeração;
■ Instalações elétricas e mecânicas;
■ Redes de gás, águas e esgotos;
■ Instalações de segurança;
■ Construção civil;
■ Estações de Tratamento de Águas Residuais e Infectadas (ETARI);
■ Redes de gases medicinais, centrais de vácuo e ar comprimido;
■ Eletromedicina.
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«ENGENHARIA�DO�AMBIENTE:
PERSPECTIvAS,�DESAfIOS
E�PONTOS�fOCAIS�DE�UM
PERCURSO�COM�35�ANOS»�*

ENGENHARIA DO AMBIENTE
UM PAPEL CADA VEZ MAIS

RELEVANTE EM VáRIOS
CAMPOS DA SOCIEDADE E DO

MERCADO DE TRABALHO 

Sérgio�Costa�1
luís�Marinheiro�2
Carlos�Afonso�3
José�Pimenta�Machado�3
1  Coordenador do Conselho
Regional Norte do Colégio de
Engenharia do Ambiente
2  Presidente do Colégio Nacional
de Engenharia do Ambiente
3  vogal do Conselho Regional
Norte do Colégio de Engenharia
do Ambiente

I.�INTRODUÇãO

As questões ambientais requerem a intervenção de técnicos preparados para garantir a integração

e interligação de temas multidisciplinares e interdisciplinares, associando todas as dimensões da sus-

tentabilidade (T. Ramos, 2002). Acompanhando a consciencialização geral quanto a esse fato, a Enge-

nharia do Ambiente tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante em vários campos da

sociedade e do mercado de trabalho (Brito, A. et al, 2000; Ramos, T., 2002). Como consequência,

um Engenheiro do Ambiente é um profissional capaz de aplicar o estado-da-arte do conhecimento

para resolver questões ambientais de forma mais eficaz e eficiente, identificando as causas, as con-

sequências e os processos relacionados, numa combinação de abordagens científicas, ecológicas,

sociais, económicas e tecnológicas, suportadas por ferramentas e métodos de avaliação adequados.

Este perfil é promovido através de um currículo académico multidisciplinar, essencial para garantir a inte-

gração efetiva de conhecimentos, permitindo que estes profissionais desenvolvam as suas actividades de

forma autónoma ou integrados em equipas multidisciplinares. Assim, o seu enquadramento de largo espetro

e as suas capacidades de integração promovem um contexto adequado para o desenvolvimento natural de

competências de liderança e coordenação. Este aspeto é cada vez mais visível no crescente desempenho

de cargos de gestão de entidades públicas e privadas por Engenheiras(os) do Ambiente nos últimos anos.

Esta situação (ainda em evolução) é o resultado de cerca de 35 anos de atividades contínuas,

sucessos e experiências menos positivas, desde os primeiros cursos de graduação em Engenharia do

Ambiente (na década de 1970), ao reconhecimento da profissão como um ramo autónomo de enge-

nharia pela Ordem dos Engenheiros (na década de 1990) e à sua consideração como profissão na

directiva 2005/36/CE sobre o reconhecimento das qualificações profissionais (em 2007).

Este artigo pretende apresentar alguns dos dados e aspectos mais significativos deste percurso de

35 anos da Engenharia do Ambiente em Portugal, como contributo para a reflexão sobre o seu futuro

em diferentes contextos culturais e socioeconómicos.

* Parte dos conteúdos deste artigo foram apresentados
numa comunicação no 1er Congreso Interamericano

de Educación en Ingeniería Ambiental,
realizado em Valparaíso (Chile),

de 21 a 23 de Novembro de 2011.
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II.�EvOlUÇãO�E�DESAfIOS

Os primeiros cursos de Engenharia do Ambiente em Portugal foram iniciados há 35 anos, promovi-

dos pela Universidade de Aveiro (1976-1977) e pela Universidade Nova de Lisboa (1977-1978). Estes

cursos tinham a duração de cinco anos, que era o padrão do sistema universitário Português, resultando

numa licenciatura em Engenharia do Ambiente. O currículo integrava as disciplinas tradicionais de

Engenharia com um conhecimento adicional nas áreas da química ambiental e da biologia.

A partir de 1991 várias outras universidades Portuguesas lançaram cursos de graduação na mesma

área (como ilustrado na figura�1).

de facto, verificou-se um forte aumento no número destes cursos entre 1993 e 2010, sendo cerca

de 20% deles ministrados por universidades privadas. Os outros 80% (ensino público) são distribuídos

de forma relativamente equitativa entre as universidades e os institutos politécnicos. Por outro lado,

importa notar que, segundo os dados disponíveis, os cursos de Engenharia do Ambiente ofereceram

806 vagas em 2010, mas nesse mesmo ano só foram admitidos 548 alunos. Esta assimetria entre a

oferta e a procura verificou-se principalmente ao nível do ensino superior politécnico, não sendo pre-

visível que a evolução do mercado permita viabilizar este excesso de oferta, colocando em causa não

só a opção tomada nas duas últimas décadas de permitir a proliferação de cursos num mercado com

a dimensão do Português, como também a sua manutenção para o futuro.

Reconhecida pela Ordem dos Engenheiros como uma profissão autónoma desde 1999, a Enge-

nharia do Ambiente é uma das suas especialidades mais recentes mas, no entanto, é hoje a sexta

mais significativa em número de membros efetivos (figura�2).
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fig. 1 (ao lado)
Cursos de Engenharia do Ambiente
em Portugal, 1975-2010 
(Fonte: Brito A.G. et al, 2000; adaptado com base em

informação de oferta formativa do projecto PLATENG)

fig. 2 (ao lado)
Membros efetivos da Ordem dos Engenheiros
por especialidade (2011)
(Fonte: Relatório e Contas do Conselho Diretivo Nacio-

nal da Ordem dos Engenheiros, 2011)
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é também relevante notar que em termos de membros estagiários o Colégio de Engenharia do

Ambiente é o quarto mais significativo no seio da Ordem dos Engenheiros (figura�3), antevendo-se

como consequência uma tendência de aumento da sua representatividade relativa.

Relativamente ao perfil de emprego do Engenheiro do Ambiente, estão a ser realizados estudos

para avaliar e atualizar a informação disponível. Não obstante, a figura�4 apresenta os dados esta-

tísticos resultantes de um inquérito realizado em 1988 (após 10 anos dos primeiros cursos de

Engenharia do Ambiente em Portugal), verificando-se a intervenção mais significativa destes pro-

fissionais em atividades de investigação e desenvolvimento (I&d) e de consultoria. Estima-se que

a evolução do mercado desde então configure uma menor representatividade atual das actividades

de I&d e uma maior participação em atividades de consultoria e da administração pública (a nível

regional e local).

Um dos próximos e decisivos passos para a afirmação e regulação da profissão de Engenharia do

Ambiente é a definição dos “Atos de Engenharia”, processo em fase de conclusão, que envolve todas

as especialidades da Ordem dos Engenheiros e que visa estabelecer as atividades na esfera de com-

petência de cada especialidade. Para a organização desses atos toma-se como válida a sua alocação

pelas seguintes tipologias: a) Estudos / Consultoria; b) Projeto / Conceção, c) Construção / Execução

/ Exploração, d) Fiscalização / Controlo de Qualidade e e) Coordenação / Gestão.

Estes diferentes “atos” são, para cada especialidade e em função da sua complexidade de reali-

zação, interrelacionados com o grau de qualificação académica (licenciatura, mestrado e doutora-

mento) e a experiência do profissional em causa. No caso do Colégio de Engenharia do Ambiente os

“atos” materializam-se numa “matriz de competências” com os seguintes domínios de intervenção:

1. Avaliação ambiental, 2. Gestão ambiental, 3. Abastecimento e tratamento de águas, 4. Drenagem

e tratamento de águas residuais, 5. Gestão de resíduos, 6. Gestão de ecossistemas, 7. Gestão de recur-

sos hídricos, 8. Alterações climáticas e qualidade do ar, 9. Acústica e vibrações, 10. Planeamento e

ordenamento do território, 11. Energia, 12. Saúde ambiental e segurança e saúde no trabalho e 13.

Gestão de solos e subsolos.

sistematizando uma avaliação do “estado” da Engenharia do Ambiente em Portugal através de um

exercício sWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) (figura�5), pode concluir-se que esta

é hoje uma profissão sólida e progressivamente melhor preparada para responder aos desafios que

se colocam hoje e que se colocarão no futuro aos sistemas socioeconómicos em que nos inserimos.

No entanto, algumas (bem conhecidas) fragilidades e ameaças permanecem no percurso destes pro-

fissionais, sobretudo do lado da oferta (devido à excessiva massificação da mesma), mas também do

lado da procura (no qual será fundamental uma eetiva regulação profissional que promova a qualidade

e a competência).
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fig. 3 (ao lado)
Membros estagiários da Ordem dos Engenheiros

por especialidade (2011)
(Fonte: Relatório e Contas do Conselho Diretivo Nacional

da Ordem dos Engenheiros, 2011)

fig. 4 (em cima)
Distribuição do emprego dos Engenheiros

do Ambiente em Portugal
(Fonte: APEA, 1998)
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III.�NOTAS�fINAIS

A Engenharia do Ambiente foca-se, portanto, no desenvolvimento de sistemas, estruturas, métodos

e ferramentas para garantir a qualidade do meio ambiente e a protecção da saúde humana, comple-

mentando, talvez como nenhuma outra especialidade profissional, a teoria, a investigação e a prática

integrada de actividades de Ciências e de Engenharia, orientando-se para os desafios mais significativos

que se colocam à sociedade global. Não obstante o rumo da evolução da Engenharia do Ambiente

depender ainda da credibilidade obtida a partir das atividades dos profissionais que a representam,

pode afirmar-se que os sinais dos últimos 35 anos apontam claramente para a importância cada vez

mais significativa do seu papel num mundo em constante mudança.
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• A boa aceitação social dos cursos em Engenharia do Ambiente, sendo reconhecidos a dife-
rentes níveis.

• O âmbito profissional é reconhecido, o trabalho científico é já significativo e as atividades
letivas são cada vez mais orientadas para o mercado.

• A existência de associações científicas, técnicas e profissionais sem fins lucrativos contri-
buem para a relevância na sociedade das Ciências e da Engenharia do Ambiente.

• O seu perfil de largo espectro e as suas capacidades de integração de conhecimentos são
vantagens competitivas destes profissionais.

• O aumento desregulado de oferta formativa na década de 1990, sem uma efetiva avaliação
de qualidade curricular.

• A falta de clareza na definição de competências em projectos ambientais.

• O facto de ser uma profissão relativamente recente traduz-se por vezes na necessidade de
reafirmar  o seu reconhecimento por outros profissionais de Engenharia.

• A sua limitada presença nos processos de decisão relativos à regulamentação profissional,
quando comparada com outras especialidades de Engenharia.

• O aumento da pressão induzida pela legislação ambiental e pelas normas de qualidade.

• A dinâmica do mercado ambiental.

• O surgimento sistemático de novos nichos.

• As potencialidades de inovação.

• O pouco claro enquadramento profissional indicado por uma confusa implementação do
“Processo de Bolonha”.

• O crescente número de profissionais de Engenharia do Ambiente num contexto de recessão
socioeconómica (saturação do mercado?)

• O risco de provocar uma perceção pública pouco focada da profissão (devido ao seu largo
espetro).

• O “lobby” exercido por outras especialidades de Engenharia sobre alguns nichos de mer-
cado específicos.

Forças

Fraquezas

Ameaças

Oportu-
nidades

fig. 5 (ao lado)
Análise SWOT da Engenharia do Ambiente
em Portugal
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A�OERN�PROMOvE
II�ENCONTROS�víNICOS
DO�vINHO�vERDE

Como havíamos prometido, foi realizada a 2ª edição dos Encontros vínicos do vinho verde nos dias

27 e 28 de Abril na cidade de viana do Castelo, iniciativa do Colégio de Agronómica da Ordem dos Enge-

nheiros da Região Norte e da delegação Regional de viana do Castelo.

O vinho verde integra na actualidade cada vez maior número de inputs tecnológicos, quer seja na

viticultura, na enologia ou até no marketing. dar conhecimento do que ocorre durante um ano é uma

necessidade constatada, que contribui para consolidar a imagem do produto e da sua região demarcada.

Para a realização deste evento foi imprescindível o apoio da Câmara municipal de viana do Castelo e

a colaboração de entidades como a Comissão de viticultura da Região dos vinhos verdes (CvRvv), a

Escola superior Agrária de Ponte do Lima do Instituto Politécnico de viana do Castelo (EsAPL/IPvC), a

direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte e o Turismo de Portugal / Escola de viana do Castelo.

PROGRAMAÇãO�E�CONTEúDOS

O programa geral do encontro seguiu a mesma estrutura da 1ª edição: i) um Seminário intitulado

“Novidades tecnológicas na vinha e no vinho”, ii) um Concurso�de�vinhos de produtores regionais ao

‘melhor vinho do Ano da OERN’, iii) uma Mostra�de�vinhos dos produtores-engarrafadores e iv) um

Curso�de�Prova�de�vinhos, aberto ao público em geral.

Teresa�Mota�

delegada Adjunta

da delegação distrital

de viana do Castelo 

A VITIVINICULTURA DA REGIÃO
DOS VINHOS VERDES

PRECISA DE SER DADA
A CONHECER AO MUNDO INTEIRO
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Apesar da mesma estrutura, houve uma modificação no seminário, que sofreu uma alteração posi-

tiva indo ao encontro das sugestões dos participantes da edição transacta, isto é, não admitiu sessões

paralelas ocupando um dia inteiro de intervenções, pela ordem natural da obtenção do produto: pri-

meiro a viticultura, depois a Enologia e finalmente o marketing. Os oradores convidados pertencem a

grupos de trabalhos científicos que decorrem nas nossas universidades em colaboração com empresas

do sector, e que portanto buscam novas tecnologias vitícolas, eno-tecnológicas e de colocação do pro-

duto no mercado, num aperfeiçoamento gradual e conducente à melhor qualidade. 

O Seminário decorreu no dia 27 de Abril no Auditório Couto viana da Biblioteca municipal. A

sessão de Abertura contou com a presença do Presidente da Câmara municipal de viana do Castelo,

dr. josé maria Costa; do vogal da Comissão de viticultura da Região de vinhos verdes, sr. Aurélio Car-

valho; do representante da Escola superior Agrária de Ponte do Lima, Engenheiro Fernando Nunes;

do Coordenador do Colégio Regional de Engenharia Agronómica, Engenheiro vitor Correia e do dele-

gado distrital de viana do Castelo da Ordem dos Engenheiros, Engenheiro vitor Lima. Integrou os 3

Painéis, iniciando pelo Painel�I�–�vinha�e�Novas�Tecnologias, que ocupou toda a manhã e que teve

como relator o senhor Professor Nuno magalhães, Professor Emérito da Universidade de Trás os mon-

tes e Alto douro. A tarde iniciou com o Painel�II�–�vinho�e�Novas�Tecnologias, tendo como relator o

senhor Professor jorge Ricardo da silva, Professor Associado do Instituto superior de Agronomia,

seguido do terceiro e último painel, o Painel�III�–�Marketing, que teve como relator o Professor Rui

monteiro, Professor Auxiliar da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Teve como resultado

um total de 16 comunicações orais de elevado nível, com temas e níveis de investigação muito varia-

dos, o que tornou as sessões muito abrangentes e complementares. Ao contrário do ano transacto, as

comunicações não foram reunidas em publicação própria, por razões de sustentabilidade económica

e ambiental, encontrando-se disponíveis em edição electrónica nos sites das entidades participantes.

Na cerimónia de encerramento deste seminário, esteve a representar a Câmara municipal de viana

do Castelo, a senhora vereadora da Cultura, dra maria josé Guerreiro, e o senhor director Regional

da Agricultura e Pescas do Norte, dr. manuel Cardoso, que valorizaram a sessão de encerramento

com as palavras que proferiram.

O Concurso�de�vinhos teve de ser programado atempadamente, isto é, foi anunciado aos produ-

tores via mailing da CvRvv e duas semanas antes do evento decorreu a prova na Câmara de Prova-

dores da CvRvv no Porto. A composição do júri foi da inteira responsabilidade da OERN, integrando

membros da OERN (josé sousa soares e Teresa mota), da CvRvv (josé Pinheiro), da CmvC (maria
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josé Guerreiro), da EsAPL/IPvC (Fernando Nunes), da Confraria do vinho verde (manuel vieira) e da

Escola de Hotelaria e de Turismo de viana do Castelo (Cristina Félix). A participação dos produtores

este ano foi superior, num total de 27, que apresentaram a concurso 57 vinhos no total. Os resultados,

dentro de cada categoria de vinho verde branco, vinho verde tinto e vinho verde rosado e de vinho

espumante branco, só foram revelados no jantar de gala, tendo sido eleitos vinhos�do�Ano�de�2011

da�OERN: o vinho verde Branco Quinta do Regueiro de melgaço; o vinho verde Tinto Quinta do For-

migueiro de Arcos de valdevez; O vinho verde Rosado Adega Cooperativa de vale de Cambra de vale

de Cambra e o vinho verde Espumante Branco dom Ferro de Baião. Estes produtores podem apensar

nas garrafas, os selos criados pela OERN às marcas vencedoras, sendo mais uma nota de prestígio

para os seus vinhos. Foi com muita satisfação que se constatou um nível de qualidade elevado dos

vinhos apresentados a concurso, pelo que não podemos deixar de referir a listagem dos agentes eco-

nómicos e suas marcas que participaram neste concurso.

PRODUTOR fREGUESIA�/�CONCElHO MARCAS�DOS�vINHOS�

Abrigueiros – Prod. Agro-Turismo jolda / Arcos vv Casa de senra

Adega Cooperativa de Ponte do Lima Ponte do Lima Adega Cooperativa de Ponte do Lima (2)

Adega Cooperativa de vale de Cambra vale de Cambra Cambra (2)

António Patrício Cervães / vila verde Casa da Tomadia

António Pedro Guimarães F. Pontes souto / Arcos vv Quinta do Formigueiro (2)

solar da videira 

Armindo Fernandes Unipessoal Geraz do Lima / v. Ctlo
vianna 

Terras de Geraz 

solar de Louredo

Casa de Algar, Lda Castelo de Paiva Pata da Burra (2)

Eduardo C. Barbosa Pinto Geraz do Lima / v. Ctlo sobrinho do Arcipreste

Fernando m. P. Paiva Gatão / Amarante Quinta da Palmirinha

Figueiredos Imobiliária Lda Calvelo / Pte Lima Casa das Buganvílias (3)

FRUTIvINHOs, Adega Coop.Famalicão Ribeirão / v.N.Famalicão
d.sancho I

Adega Cooperativa de Famalicão (2)

jFs soc. vinicola Lda manhente / Barcelos Quinta do Barco (2)

josé jaime Ribas Geraz do Lima / v. Ctlo solar de merufe (3)

Lino dias Lopes Couto Gatão / Amarante Terras de Pascoaes

manuel Costa Carvalho Lima Fafe
Tapada dos monjes  

miogo 

manuel Nunes Costa Camizão Travanca / Amarante Casa de Oleiros (4)

PROvAm, Prod. vinhos de Alvarinho de monção, Lda Barbeita / monção
Portal do Fidalgo

Castas de monção

Quinta das Arcas, soc. Agrícola, Lda sobrado / valongo Arca Nova (2)

Quinta de Lourosa, soc. Agrícola Lda sousela / Lousada Quinta de Lourosa

Quinta do Regueiro, Prod. Alvarinho de melgaço, Lda Alvaredo / melgaço Quinta do Regueiro

Rochinvest – Inv. Imobiliários e Turística,sA Castelo de Paiva Quinta do Toutiçal (4)

simão Pedro vasconcelos  Bacelar Aguiã Aguiã / Arcos vv Aguião

soc. Agr. Casa de vilacetinho,sA Alpendurada / marco Casa de vilacetinho (4)

soc. Agrícola Casa de Pinheiros, Lda Pias / monção
Quinta de Alderiz               

Adoraz

soc. Agro-Turística Qta do Ferro Gestaçô / Baião Quinta do Ferro (3)

soc. manuel j. Guimarães e Filhos, Lda Facha / Pte do Lima solar de Borgonha 

vERCOOP – União das Adegas Coop.vinho verde Agrela / sto Tirso via Latina (2)
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A Mostra�de�vinhos, à semelhança do ano passado, deu a oportunidade aos produtores concor-

rentes ao concurso de vinho verde de exporem e de darem a provar os seus vinhos ao público em

geral. Este ano gozou de muito maior visibilidade, ao ocupar uma tenda montada para o efeito bem

no centro da Praça da República de viana do Castelo; teve lugar ao fim da tarde do dia 28, a entrega

dos diplomas de participação a cada agente económico.

Finalmente, com o Curso�da�Prova�de�vinhos foram feitas duas intervenções por parte da Confraria

do vinho verde, que se associou ao evento com o curso “saber Beber Inteligente e saudável”. A pri-

meira foi proferida pelo médico Professor jubilado de Bioquímica dr. Hipólito Reis, da Faculdade de

medicina da UP e a segunda pelo Grão-mestre da Cvv, dr. Gusmão Rodrigues. Teve lugar no início

da tarde do dia 28, no 2º andar dos Antigos Paços do Concelho, igualmente na Praça da República e

foi muito participada. 

ENQUADRAMENTO�DO�EvENTO

Este evento encontrou na sua 2ª edição muito mais visibilidade e importância, que se deveu em

parte ao simples facto de ser uma segunda edição. sinal de que valeu a pena a primeira, sinal de que

teve reflexos positivos e de que houve espectativas de continuidade. 

A vitivinicultura da Região dos vinhos verdes precisa de ser dada a conhecer ao mundo inteiro,

desde a produção com castas autóctones às tecnologias modernas de fabrico de um produto que
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JORGE�M.�RICARDO�DA�SIlvA�–�Resumo�do�Painel�Enologia

No que se refere às comunicações apresentadas no âmbito da Enologia podemos salientar os resultados obtidos

na aplicação de compostos azotados, e o seu consumo pelas leveduras de fermentação, e a sua influência nos

compostos de enxofre pesados do mosto, utilizando seis castas brancas da região dos Vinhos Verdes. Foi observado

um comportamento diferenciado em função do teor de azoto total previamente presente no mosto, o que demonstra

bem a necessidade de controlar sistematicamente o teor de azoto assimilável do mosto antes e durante a fermen-

tação alcoólica, sob pena de podermos vir a ter problemas no desenrolar da própria fermentação e o aparecimento

de defeitos de aroma.

A temática relativa à presença de fenóis voláteis no vinho, sobretudo os etil-fenóis, continua a interessar imensos

produtores, enólogos, investigadores devido à indicação de possível contaminação/alteração de origem microbioló-

gica que o vinho possa estar afectado e, portanto, à necessidade da sua prevenção/tratamento. Persiste ainda o

mistério de os vinhos brancos não revelarem nunca teores de etil-fenóis que possam implicar notações sensoriais

menos agradáveis de suor de cavalo, estrebaria, couro, embora podendo obviamente estar também sujeitos a alte-

rações pelos mesmos microrganismos que as originam nos outros tipos de vinho.

A análise de resíduos de fungicidas é um tema que se reveste da maior importância pelas implicações que pode

ter na saúde humana, nas questões ambientais relacionadas com contaminações diversas, nos prováveis prejuízos

económicos que pode envolver na comercialização/exportação de vinhos e ainda na própria marcha da fermentação

alcoólica do mosto. Tais problemas têm especial relevância em Regiões Vitivinícolas com elevada humidade relativa.

Deste modo reveste-se da maior importância o se dispor de ferramentas analíticas adequadas no sentido da sua

quantificação, o que foi proposto pelos autores da comunicação, estudando duas técnicas cromatográficas (por

GC/MS e por HPLC/MS, após prévia microextração por fase sólida , SPME) para esse efeito.

Por fim, a análise sensorial de vinhos é cada vez mais percebida com uma técnica analítica a ser usada em

paralelo com outros tipos de análise, como seja a análise ou microbiológica, para a manutenção de determinados

padrões qualitativos. Para o efeito,  foi apresentada uma metodologia de selecção, treino e avaliação de potenciais

provadores, bem como de treino, valorização constante e monitorização do desempenho de provadores já fazendo

parte de câmaras oficiais.

quer manter a imagem de único e irrepetível. Eventos como este aumentam-lhe a visibilidade e ali-

mentam a crescente exportação verificada nos últimos anos. 

A OERN com a iniciativa deste evento contribuiu grandemente para a realização cultural e econó-

mica desta região, e de um sector muito vasto, que indirectamente alimenta outros sectores como o

do turismo associado à paisagem, à história, aos costumes e à gastronomia.
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NUNO�MAGAlHãES�– Resumo�do�Painel�viticultura

No primeiro tema relativo à desfolha precoce foi referido que, em determinadas circunstâncias muito específicas,

a eliminação de parte da produção em períodos anteriores à vindima, nomeadamente pela monda de cachos ao

Pintor, pode trazer resultados interessantes no sentido de melhorar a qualidade dos mostos produzidos. Em alter-

nativa a este tipo de monda vêm sendo conduzidos estudos, desde 2006, pela equipa de investigação Italiana

coordenada pelos Profs. Poni da Universidade de Piacenza e Intrieri da Universidade de Bolonha, e também na

Região de Rioja pelo Prof. martinez de Toda, sobre um novo método de redução da produção, pela técnica de

uma desfolha precoce à Floração. Os resultados têm sido bastante animadores, constituindo uma alternativa

mais eficaz relativamente à monda de cachos ao Pintor, nomeadamente pela superior adaptação dos bagos a

temperaturas elevadas, à obtenção de cachos menos compactos e portanto potencialmente com maior resistência

à incidência à Podridão cinzenta, e a bagos com menor dimensão. A redução da produção unitária, associada à

redução do tamanho dos bagos, conduz em geral a melhorias da qualidade final dos mostos e respectivos vinhos.

Finalmente, e ainda em relação à técnica clássica da monda, para além de se obter uma redução mais controlada

da produção, a técnica da desfolha precoce permite a sua mecanização, o que constitui um factor de grande

importância na diminuição dos custos de produção. seguidamente, os autores apresentaram os primeiros resul-

tados de um ensaio de desfolha precoce, realizados em 2010 e 2011, com a casta Loureiro. As modalidades

ensaiadas corresponderam a, uma desfolha das 5 folhas basais (d5), desfolha das 8 folhas basais (d8), desfolha

convencional já em período posterior (dc), e testemunha sem desfolha (T). Em ambos os anos os resultados

apontaram para uma ligeira melhoria no grau provável na modalidade d8, devida a uma redução significativa da

produção e superior relação entre, área foliar exposta/produção, e em particular a uma menor incidência de

podridão cinzenta dos cachos devida à diminuição da compactação dos cachos consequente ao superior desa-

vinho provocado pela desfolha realizada aquando o decorrer do vingamento. Está programado que este ensaio

prossiga em 2012, com a introdução de uma modalidade d10 (remoção de 10 folhas basais) e mecanização da

operação de desfolha.

Em conclusão, esta nova metodologia, já testada noutras regiões vitícolas da Itália e Espanha, e agora

na dos vinhos verdes, com resultados bastante promissores, pode vir a constituir uma estratégia técnica de

grande eficácia para melhorar a qualidade das uvas e dos mostos e vinhos, em função quer da problemática

de cada casta quer dos objectivos específicos pretendidos para o produto final numa relação produção x

nível qualitativo x custo de produção/preço de venda da garrafa.

Na segunda comunicação foi focalizada fundamentalmente numa reflexão sobre a monda dos cachos,

seus condicionalismos, riscos e potenciais efeitos na qualidade da uva e do vinho, abordada sob vários pris-

mas, desde os de carácter técnico, fisiológico (adaptação/”vício” da videira a hábitos sistemáticos da prática

da monda) até aos económicos, sendo salientado como de primordial importância na tomada de decisão, a

“pirâmide” que inclui as diversas relações custo/benefício, ou seja, até que ponto e circunstância será eco-

nomicamente útil mondar, tomando em conta por um lado os custos inerentes à operação associados à

perda de produção e por outro ao valor de venda da garrafa de vinho. Foi também chamada à atenção do

facto da monda de cachos constituir uma variável funcional inserida num sistema homeostático, o que

implica assumir à partida que as plantas, neste caso a videira, possuem mecanismos de auto-regulação e

consequente capacidade de resposta a intervenções que lhe sejam impostas, pelo que as previsões possam

por vezes não coincidir com as respostas reais, e respectivas consequências. Este tipo de reflexões assenta

não só no conhecimento profundo dos autores sobre as relações meio x videira mas também nos resultados

dos numerosos ensaios que têm sido conduzidos no País e Estrangeiro, os quais dependem sempre das

castas, do meio e das disponibilidades hídricas. Para além destes aspectos foi sublinhada a conveniência,

económica e operacional, da interligação da monda com outras operações em verde (desfolha, desponta,

supressão de sarmentos…). Para terminar o Prof. Rogério de Castro, que apresentou esta comunicação,

chamou de novo a atenção para que a monda se deva restringir a situações muito específicas, em função

do tipo de vinho a produzir, custo de produção e preço final de venda, ou seja, a monda terá de ser encarada

como uma operação complementar para obtenção de vinhos topo de gama, considerando por outro lado

um contra-senso biológico e económico na estratégia de vinhos de “entrada de gama”.
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As conclusões desta comunicação estão nela implícitas, ao fazer um ponto de situação dos muitos resul-

tados de ensaios sobre a prática da monda com o objectivo de, ao reduzir a produtividade unitária e aumen-

tar a relação entre superfície foliar/produção, melhorar a qualidade da matéria-prima para vinhos topo de

gama, apontam claramente para a indispensabilidade de uma análise prévia, caso a caso, sobre o seu inte-

resse e resultados económicos a alcançar. 

Outro tema abordado e sempre actual, a Botrytis cinerea, que é responsável pela doença da Podridão

cinzenta dos cachos e constitui um dos problemas fitossanitários mais importantes da vitivinicultura da

Região demarcada dos vinhos verdes, em particular pelas suas características edafo-climáticas que indu-

zem a vigor relativamente elevado das cepas, e também à sensibilidade de algumas das suas castas autóc-

tones. Quando não eficazmente controlada, esta doença é responsável, não só por diminuições da produção

mas também por problemas relacionados com a qualidade dos mostos, exigindo por isso trabalhos acresci-

dos na vinificação. Também, quanto aos meios de luta química, estes são condicionados por intervalos de

segurança a respeitar em função da data de vindima, por fenómenos de resistência a determinadas subs-

tâncias activas e por resíduos resultantes da sua aplicação. Em consequência, a viticultura vai acedendo

progressivamente às normas da Produção Integrada no sentido de criar meios de luta, alternativas aos clás-

sicos meios químicos. Para além de meios profiláticos a nível de uma condução correcta da vinha, são hoje

em dia utilizadas em Produção Integrada, também intervenções biológicas mais amigas do ambiente. Como

exemplo destas está em fase de estudo a intervenção do micro-fungo da família das Bionectriaceae, Clo-

nostachys rosea, o qual protege os cachos contra a Botrytis cinerea, ao não permitir por um lado a produção

de esporos e por outro pela acção complementar sobre as suas hifas e conídeos. O autor apresentou resul-

tados experimentais da aplicação daquele micro-fungo, nos anos de 2009, 2010 e 2011, na Região dos

vinhos verdes, tendo obtido resultados bastante satisfatórios. Conclui-se pois que, a investigação sobre

meios de luta alternativos à luta química convencional, neste caso concreto em relação à Podridão cinzenta

dos cachos, e numa perspectiva da Produção Integrada da videira, prossegue com resultados consistentes

e muito animadores no sentido da diminuição gradual de produtos químicos e também de novas estratégias

do seu posicionamento relativamente às fases do ciclo vegetativo. 

Na quarta comunicação foi abordada a importância da estimativa anual da produção espectável para

cada ano, ao nível de cada exploração vitícola ou de uma Região, que constitui sempre uma ferramenta de

grande utilidade, a nível quer da programação logística da vindima, quer económica, quer comercial. Cal-

culada tradicionalmente de forma empírica, com margens de erro por vezes consideráveis, é hoje possível

estabelece-la com maior precisão pelo recurso a métodos técnico-científicos já postos em prática, apesar

de ser indispensável a sua constante validação para cada caso específico. A previsão anual da colheita é

particularmente importante no caso da Região demarcada do douro, uma vez que, em finais de julho é

definido, através de um Comunicado de vindima emitido pelo IvdP, o quantitativo de mosto a beneficiar

para elaboração de vinho do Porto, e o restante, para dOC douro ou vinho Regional. As previsões para esta

Região tornam-se ainda mais difíceis pelo facto da existência de um grande número de situações edafo-cli-

máticas que vão interferir de forma distinta na produção final. O autor apresentou o método de previsão da

colheita, posto em prática e desenvolvido pela AdvId e UP desde 1992, baseado na monitorização da con-

centração polínica da atmosfera, registado em 3 postos, um em cada sub-região da Rdd, ajustada em cada

ano às características climáticas de cada sub-região, às condições culturais, ao vigor das cepas no período

da floração, ocorrência de doenças e de desavinho. Tendo apresentado resultados dos últimos 20 anos de

registos, o autor fez uma análise comparativa entre as previsões e produções declaradas na Rdd e sua dis-

tribuição espacial no território, tendo concluído nomeadamente que o factor mais determinante na flutuação

inter-anual da produção depende numa percentagem elevada da concentração polínica. Pelos dados apre-

sentados para o conjunto dos anos e para cada um em particular, constata-se que, salvo em situações muito

pontuais, este método revela resultados de grande consistência, pelo que muito tem contribuído para a defi-

nição anual do “Comunicado de vindima”. 

Nesta apresentação o tema foi o cobre. desde o aparecimento na Europa de diversas doenças criptogâ-

micas da vinha, em particular do míldio, o cobre tem sido aplicado sob diversas formulações, com evidência

para a calda Bordalesa para o seu controlo. já na última parte do século xx, a aplicação deste elemento

deu lugar em larga medida a novos produtos de síntese com propriedades de actuação mais eficazes, par-

ticularmente quando a doença está já instalada. Contudo, mais recentemente, devido à crescente imple-
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mentação das normas da Produção Integrada, os produtos à base de cobre voltam a ter uma utilização mais

intensiva, o que em contrapartida suscita problemas de fitotoxidade e de contaminação dos ecossistemas

terrestres e aquáticos, justificando assim investigações nesse sentido. A presente comunicação apresenta

metodologias e equipamentos de estudo (sondas Phen Green e ACmA) e respectivos resultados, conduzidos

pelo CITAB da Universidade do minho, sobre o impacto do cobre nas células do bago da uva, e que visam

compreender os processos do seu transporte e da compartimentação intracelular. Estudos de biologia mole-

cular permitiram identificar oito transportadores do cobre envolvidos na sua compartimentação, cuja expres-

são é modificada pela aplicação de sulfato de cobre nas videiras (casta Alvarinho).Como conclusões salien-

tam-se, a acção de redução do cobre sobre o crescimento e viabilidade das células do bago e acumulação

em reservatórios intracelulares específicos e sugerem que as células do bago evidenciam mecanismos de

resposta ao stress induzido pela aplicação de calda bordalesa. Estas investigações irão contribuir não só

para uma melhor compreensão destes fenómenos, mas também no sentido de definir na prática as doses

mais correctas na utilização do cobre no combate às doenças criptogâmicas da vinha, numa perspectiva da

Produção Integrada.

Na última comunicação foi abordada a significativa importância da quantidade de resíduos da actividade

vitivinícola – lenha de poda, cangaço e bagaço – os quais, quando não reutilizáveis, constituem não só uma

fonte de poluição, mas também um desperdício ao não serem reincorporados no ciclo dos nutrientes.

Quando recuperados e incorporados no solo contribuem portanto para a sua fertilidade, a nível da matéria

orgânica e em elementos minerais, podendo ainda, em determinados casos, corrigir a componente física

do solo pela melhoria da sua estrutura. No entanto, quando aplicados sem tratamento prévio (compostagem)

apresentam inconvenientes mais ou menos graves, que se traduzem nomeadamente pela disponibilização

de microelementos e de fenóis em doses tóxicas, por acidificação do solo no decorrer da sua decomposição,

acção sobre a microflora e disseminação de pragas e doenças. A divisão de Experimentação, Qualificação

e Apoio Laboratorial da dRAPN vem realizando diversos estudos sobre compostagem destes subprodutos

com outros resíduos orgânicos da exploração agrícola, sobre o seu valor fertilizante e sobre a possibilidade

de substituírem os adubos químicos de síntese. Concluindo, a compostagem de resíduos da actividade viti-

vinícola permite a redução de custos de produção da exploração agrícola, a diminuição da poluição terrestre

e atmosférica, uma maior sustentabilidade da viticultura e um contributo importante para a implantação de

programas de Produção Biológica ou de Produção Integrada. 
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APROvEITAMENTO
HIDROEléCTRICO
DO�BAIxO�SABOR:
O�RENASCER�DA�ESPERANÇA?

1.�NOTA�INTRODUTóRIA

A construção de uma grande barragem é sempre um acontecimento de grande importância no

desenvolvimento e na criação de riqueza de uma região e dum país!... O caso do Aproveitamento

Hidroeléctrico do Baixo sabor (AHBs) constitui de facto um marco na exploração hídrica da bacia

portuguesa do rio douro, permitindo melhorar de forma muito significativa a gestão que até agora era

assegurada de forma muito deficiente. Trata-se de uma notável obra de engenharia, com uma com-

ponente nacional muito significativa e que vinha sendo aguardada à várias décadas, merecendo um

particular destaque na nossa revista.

Para possibilitar um melhor conhecimento e uma melhor cobertura desta obra a OERN organizou

uma visita técnica  ao local em julho passado, a qual permitiu o contacto com os diversos actores

intervenientes, desde representantes do dono da obra até aos agentes da fiscalização e segurança em

obra. Foi assim possível recolher um vasto conjunto de informação muito significativa, que se apresenta

de forma resumida na parte final deste artigo. Para uma melhor compreensão da importância do

empreendimento afigura-se útil a apresentação de um pequeno enquadramento histórico do que vem

sendo a evolução dos aproveitamentos hidroeléctricos na bacia portuguesa do rio douro, bem como

das dificuldades que ao longo do tempo se foram revelando e que impediram sucessivamente a total

concretização dos planos há muito existentes.

António�Machado�e�Moura

vice-Presidente

do Conselho directivo

da Região Norte da Ordem

dos Engenheiros

UM MARCO NA
ExPLORAÇÃO HíDRICA

DA BACIA PORTUGUESA
DO RIO DOURO



61

S O C I A l

2.�PERSPECTIvA�HISTóRICA�DA�GESTãO�HíDRICA�DA�BACIA�DO�DOURO

E�SUAS�vICISSITUDES

Uma bacia hidrográfica de mais de 97000 km2, capaz de gerar em ano médio, em regime de

escoamento natural, cerca de 23200 hm3, faz do rio douro o maior potencial hídrico da Península

Ibérica. A bacia é partilhada desigualmente pelos dois países ibéricos, correspondendo a parte portu-

guesa a aproximadamente um quinto (situada a jusante) e a parte espanhola a quatro quintos (situada

a montante). Em termos do potencial hídrico a proporção indicada altera-se significativamente já que

a bacia portuguesa é bastante mais favorecida em termos de precipitação, o que conduz a um valor

anual médio gerado de cerca de 8200 hm3, ou seja 35% do total, contra 15000 hm3 da bacia espa-

nhola [site: www.inag.pt].

Em regime de escoamento livre, os caudais do rio douro e dos seus afluentes caracterizam-se por

uma irregularidade considerável, traduzindo uma forte e directa dependência da grande variabilidade

das precipitações. A caudais de estiagem de valor insignificante, sucedem-se caudais de inverno de

valor muito elevado que podem ir até ao ponto de causar cheias, provocando a saída das águas do

seu leito habitual e provocando danos e prejuízos de vulto às populações ribeirinhas.

Para se obter uma conveniente regularização dos caudais e permitir um aproveitamento tanto

quanto possível integral, adequado e eficaz das águas do douro e seus afluentes, foram sendo reali-

zadas inúmeras obras hidráulicas, particularmente na bacia espanhola, para a produção de energia

hidroeléctrica, para o abastecimento das populações e satisfação das suas necessidades básicas, bem

como para a rega e serviço da actividade industrial.

Possuidores da parte da bacia situada a montante e sabendo que o escoamento das águas se pro-

cessa de acordo com as leis da gravidade, os nossos vizinhos espanhóis levaram a cabo um significa-

tivo conjunto de obras hidráulicas que lhes permitem um armazenamento de cerca de 7500 hm3, ou

seja 50% do valor total médio anual gerado pela sua bacia [site: www.mma.es]. Este valor possibilita

os  meios suficientes para suprir as necessidades de água para uso e consumo das populações, bem

como contribuir para a redução do nível de poluição das águas fluviais em períodos estivais de escas-

sez de caudais e para amortecer os caudais de cheia mais elevados.

detentores da parte da bacia situada a jusante e igualmente conhecedores das leis da gravidade,

os portugueses adoptaram uma atitude de singular confiança, quer no trabalho dos seus vizinhos,

quer na regularidade das precipitações pluviométricas, deixando praticamente a totalidade da sua

bacia em regime de escoamento livre. Esta situação, que é no mínimo incompreensível, tem sido e

continuará a ser fonte de inúmeros problemas e de situações potencialmente catastróficas, com ele-

vados riscos para pessoas e bens, além de constituir um desperdício irracional e inaceitável de um

recurso endógeno fabuloso.

Os cinco aproveitamentos hidráulicos realizados na década de setenta e até meados  da de oitenta

no troço do douro Nacional (Pocinho, valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma)[8], permitiram o esta-

belecimento de um canal navegável com mais de 200 km de extensão, entre a foz do rio e Barca

d’Alva, mas revelam-se perfeitamente incapazes de qualquer efeito significativo em termos de regu-

larização de caudais e, muito menos ainda, em termos de laminação de cheias.

Para os cerca de 8200 hm3 gerados em ano médio pela bacia portuguesa do douro, continuamos

a dispor apenas de cerca de 400 hm3 de capacidade de armazenamento (dos quais 69 hm3 relativos

aos cinco escalões do douro Nacional), o que corresponde a menos de 5% daquele valor!... Trata-

se de uma situação chocante e confrangedora, cujos efeitos são bem visíveis, sobretudo quando

ocorrem períodos de precipitações mais intensas. Não precisamos de nos socorrer de dados de

séculos passados pois ainda recentemente se viveu uma situação que, apesar de uma magnitude

moderada, ainda está presente nas nossas memórias. Referimo-nos, por exemplo, ao sucedido já

no início do presente século, com um período de cheias que estiveram na origem de elevados danos

materiais às populações ribeirinhas, e na queda da ponte Hintze Ribeiro em Entre-os-Rios, com
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dezenas de vítimas a lamentar. sublinhe-se que os valores de caudais de cheia registados são muito

inferiores (menos de metade) a outros ocorridos na segunda metade do século xx, particularmente

em 1962 e 1978 [site: www.inag.pt].

Recordando o sucedido em 27 de dezembro de 2002 (situação que, aliás, se voltaria a repetir

escassos dias depois, em princípios de janeiro de 2003), em que o aproveitamento de saucelle

entregava pouco mais de 1000 m3/s e em que os caudais médios nos cinco escalões do nosso troço

do douro foram respectivamente de: Pocinho – 2256 m3/s; valeira – 3408 m3/s; Régua – 5362 m3/s;

Carrapatelo – 6399 m3/s e Crestuma – 8553 m3/s [site: www.ren.pt], facilmente somos levados a

concluir que os únicos responsáveis por esta situação somos exclusivamente nós, ao não termos

dotado a nossa bacia, em especial os seus afluentes principais da margem direita (sabor, Tua,

Pinhão, Corgo e Tâmega) e também da margem esquerda (Coa e Paiva) das obras hidráulicas de

que ela carecia para permitir uma gestão mínima dos caudais nela gerados. só ignorância ou má

fé podem acusar os nossos vizinhos de nos inundarem, efectuando descargas de caudais eleva-

dos...são também totalmente destituídas de fundamento as acusações lançadas à EdP de uma

incorrecta (economicista) gestão dos caudais turbinados e descarregados nos escalões a fio de

água do douro Nacional. é caso para afirmar que quando nos damos ao luxo de entregar à pura

lógica das leis da gravidade a escorrência das águas, não nos podemos queixar dos infortúnios que

tal situação inevitavelmente acarreta!...

Neste artigo, dedicado ao aproveitamento do Baixo sabor, que será um primeiro passo para sairmos

da situação em que nos encontramos, não é despiciendo renovar o alerta para a situação confrangedora

em que ainda se encontra a bacia portuguesa do rio douro, que se traduz num elevado índice de inca-

pacidade de garantia dos abastecimentos mínimos de água para uso e consumo das populações durante

os períodos de estiagem, a par duma total impotência e inoperância em períodos de cheia.

A este propósito cabe aqui observar que o amortecimento dos caudais de ponta de cheia no leito

principal do rio douro apenas se poderá alcançar através da construção de barragens criando albu-

feiras com adequada capacidade de armazenamento nos cinco principais afluentes (Côa, sabor, Tua,

Paiva e Tâmega). Assim, com pelo menos um aproveitamento em cada um desses afluentes, seria

possível reduzir os caudais de ponta de cheia em cerca de 4000 m3/s na Régua e 5500 m3/s nas

zonas ribeirinhas do Porto e de vila Nova de Gaia [10].

do ponto de vista energético a situação encerra algo de paradoxal, uma vez que os cinco escalões

do douro nacional, do tipo fio de água, apresentam níveis de produção baixíssimos, ou mesmo nulos,

quando os caudais afluentes ultrapassam os 2000 m3/s. O desnível entre as cotas de montante e de

jusante reduz-se de forma drástica, conduzindo a uma perda de potência dos grupos até à situação

clássica de “afogamento” dos mesmos. durante o período de estiagem, com caudais muito reduzidos,

é óbvio que o nível de energia produzido não pode ser elevado...

Recordamos algumas das propostas elaboradas no passado pelas entidades com responsabilida-

des na matéria, as quais foram sendo sucessivamente revistas até à actualidade, mas que, têm per-

manecido com reduzida concretização visível.

Com efeito, há mais de meio século, no início dos anos 60 do século passado, a Hidro-Eléctrica

do douro (HEd) apresentava o “Plano Geral de Aproveitamentos Hidráulicos do Rio douro e seus

Afluentes” [1] o qual contemplava, para além dos 3 escalões do troço internacional e dos 5 escalões

do troço nacional, cerca de duas dezenas de aproveitamentos a instalar nas 5 principais bacias de

afluentes (Côa, sabor, Tua, Paiva e Tâmega). Estas duas dezenas de aproveitamentos visavam, para

além do seu aproveitamento energético, contribuir para a garantia dos abastecimentos de água para

rega e uso urbano, bem como para mitigar os prejuízos causados por situações hidrológicas extremas.

Este facto ficava essencialmente a dever-se aos diversos escalões dotados de albufeira de boa capa-

cidade de armazenamento, que no seu total permitiam um valor global de armazenamento próximo

dos 7000 hm3, com destaque especial para os escalões previstos para a bacia do rio sabor, a Quinta

das Laranjeiras e sampaio, de 1520 hm3 e 1700 hm3, respectivamente.
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Aquele valor total de armazenamento representava mais de 80% do volume total gerado em ano

médio pela bacia portuguesa do douro, fornecendo os meios para uma gestão eficaz dos caudais em

situações extremas.

A decisão de realizar os cinco aproveitamentos sobre o troço nacional do rio, teve o efeito perverso

de adiar sucessivamente a implementação da necessária e suficiente capacidade de regularização,

com excepção de escassos 115 hm3 disponibilizados em 1988, com a entrada em serviço no troço

terminal do rio Tâmega do escalão do Torrão.

Entretanto, a partir de 1970, foram sendo realizados diversos estudos, a nível de Inventários e de

Planos Gerais, cujo objectivo era o de proceder à revisão e actualização dos esquemas previstos nos

Planos Gerais que a HEd realizara. Tais estudos incidiram essencialmente sobre as bacias do Tâmega

[5], do Alto Tua [3], do Baixo sabor [2], do Côa [4] e do Paiva [6]. depois destes inúmeros estudos e

após sucessivas iterações, foi-se conduzido à definição do esquema geral para a bacia nacional do

douro que se encontra ilustrado na Fig.1, [10].

Observe-se que neste plano global a capacidade de armazenamento é de cerca de 4500 hm3, sur-

gindo já bastante reduzida quando comparada com os valores iniciais, mas mantendo-se em níveis

que permitem garantir os meios mínimos adequados para a correcta gestão hídrica do potencial da

bacia.

Com o aproximar do final da década de 80, pareceu que se havia finalmente adquirido a cons-

ciência da necessidade imperiosa de implementar diversas albufeiras nos afluentes nacionais do

rio douro, a começar, naturalmente, pelos situados o mais a montante possível, os rios Côa e sabor.
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fig. 1 (em cima)
Esquema geral dos aproveitamentos existentes
e em projecto na bacia do Douro no início
da década de 80



64 INfO�28�• jUL OUT 2012

S O C I A l

Foi assim lançado o aproveitamento de Foz-Côa que iria constituir a primeira (e obviamente, insu-

ficiente...) “reserva estratégica” de água a instalar no douro superior, à qual deveriam seguir-se

outras no Baixo sabor, no Alto Côa, no Tua, no Tâmega e Paiva. A altíssima valia, a vários níveis,

daquela reserva estratégica não foi no entanto suficiente para impedir uma decisão política dema-

gógica e infeliz tomada em janeiro de 1996, de suspender a obra em virtude da presença de gra-

vuras rupestres no local, fazendo não só o problema regressar à estaca zero, como acarretando

elevadíssimos prejuízos materiais suportados pelo erário público.

depois de múltiplos avanços e recuos, deu-se finalmente início em junho de 2008 à construção

do AHBs, cuja conclusão se encontra prevista para Agosto de 2014.

Na presente data, em Outubro de 2012, mais de dezasseis anos decorridos sobre a desastrada

e altamente discutível decisão, não será despiciendo, recordar o compromisso, então assumido,

de lançar de imediato um novo aproveitamento situado na mesma área geográfica, na bacia do rio

sabor, o qual, embora em fase de construção, continua ainda efectivamente por cumprir. 

Para além deste empreendimento, somos de opinião que a retoma do programa de realização

dos aproveitamentos hidroeléctricos previstos para a bacia portuguesa do douro, encarados agora

numa óptica de fins múltiplos, aparece não só como perfeitamente justificável como constitui um

imperativo nacional, tendo em vista contribuir para a resolução dos diversos problemas referidos.

3.�O�RIO�SABOR:�A�REAlIDADE�fíSICA

Trata-se do primeiro afluente da margem direita do rio douro no seu troço nacional e tem a sua

nascente a cerca de 1550 m de altitude, no maciço montanhoso das serras da Gamoneda /montesinho,

em território espanhol, a escassos dois quilómetros da linha de fronteira portuguesa. A sua bacia hidro-

gráfica é bastante significativa, possuindo uma área total de cerca de 3868 km2, dos quais cerca de

14% se situam em território do país vizinho e o restante no distrito de Bragança.

O rio sabor entra no nosso país junto ao marco de fronteira nº 383, a uma altitude de 1450 m, cor-

rendo na direcção norte-sul, que será a predominante  nos seus cerca de 120 km de percurso até

atingir o rio douro. Ao longo do  percurso inicial em território português, no parque natural de monte-

sinho, o rio sabor tem um declive considerável, descendo até à cota 800 m em menos de dez quiló-

metros. Ainda a norte de Bragança, junto da aldeia de França, o rio sabor apresenta um troço de

cerca de 7 km em que corre no sentido oeste-este, para depois retomar novamente o sentido norte-

sul. é neste troço que recebe, na margem direita, a ribeira das Andorinhas, que através da barragem

da serra serrada, com 1,82 hm3 de armazenamento, contribui para o abastecimento de água à cidade

de Bragança. Esta pequena albufeira faz parte do chamado Aproveitamento Hidráulico do Alto sabor,

com mais de três décadas de estudos e ainda inacabado, e com grandes prejuízos para as populações

residentes, em resultado de exigências incompreensíveis e altamente polémicas para a declaração de

impacto ambiental...

O rio vai passar a cerca de dois quilómetros do centro de Bragança, já a uma cota inferior a 600m,

e em Gimonde, à cota 500m, recebe uma valiosa contribuição de sub-afluentes da margem esquerda,

o rio de Onor, o rio Igrejas e o rio Frio. O rio Fervença, que atravessa o centro da cidade de Bragança,

constitui a primeira contribuição significativa que o rio sabor recebe da margem direita, o que acontece

alguns quilómetros mais abaixo em Porto das Areias, com uma cota já inferior a 500m. Na sua cami-

nhada para o douro, o que acontece próximo de Torre de moncorvo à cota 105m, o rio sabor recebe

ainda o rio maçãs na margem esquerda, e o rio Azibo e as ribeiras de vale de moínhos e da vilariça,

na margem direita.

Em termos pluviométricos, a bacia do sabor caracteriza-se por variações enormes, que vão dos

cerca de 400 mm anuais na zona da sua foz, até aos cerca de 1200 mm e até 1400 mm na zona alta

de montesinho. O valor médio de precipitação na bacia é da ordem dos 750 mm anuais a que corres-

ponde um escoamento médio anual da bacia de aproximadamente 900 hm3 e um caudal médio na
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foz de cerca de 30 m3/s. No entanto regista-se uma grande irregularidade nos caudais deste rio, com valores

muito baixos ou mesmo nulos, durante vários dias por ano, nos períodos de estiagem, e valores de caudais

de cheia significativos,  superiores a 2000 m3/s, em períodos de grande precipitação. Os últimos dados dos

estudos hidrológicos apontam para um decréscimo dos valores dos caudais nas últimas duas ou três déca-

das, o que fica essencialmente a dever-se, em primeiro lugar a um decréscimo das precipitações, e, em

segundo lugar, também a outros factores como sejam mudanças no uso e cobertura vegetal do solo.

4.�APROvEITAMENTO�HIDROEléCTRICO�DO�BAIxO�SABOR�(AHBS)

O AHBs, em fase de construção, e que, como se referiu tivemos a oportunidade de visitar no início

de julho do corrente ano, é constituído por dois escalões, o de montante e o de jusante, com carac-

terísticas bastante diferentes. Tendo a EdP como dono, gestor e projectista da obra, este projecto

envolve várias empresas de referência,  nomeadamente a Bento Pedroso/Lena, como empreiteiro geral

de construção, a Andritz Hydro como fornecedora de equipamentos, a Consulgal para a fiscalização

da obra e a Tabique na coordenação de segurança em obra.

Na visita fomos acompanhados pelos responsáveis das empresas presentes neste projecto, a saber,

engº josé mário Carvalho Bastos  da EdP, engº joão marques da ACE, engº Nelson sequeira da Andritz,

engº manuel joão Alves da Consulgal e engª Carolina Rodrigues da Tabique.

Trata-se de um aproveitamento com apreciável capacidade de regularização dos caudais do rio

sabor e dotado de sistema de bombagem, o que lhe confere uma importância estratégica considerável

em termos do sistema electroprodutor nacional.
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O escalão principal, o de montante, possui uma barragem de abóbada de dupla curvatura com

cerca de 123 m de altura acima da fundação, enquanto que no escalão de jusante a barragem é

de gravidade com cerca de 45 m de altura máxima acima da fundação. O escalão de jusante des-

tina-se a permitir a bombagem de água para montante a partir da albufeira da valeira, no leito prin-

cipal do rio douro. Os níveis de pleno armazenamento são respectivamente de 234 m e 138 m, a

que correspondem albufeiras de áreas inundadas de 2820 ha e 200 ha, com volumes totais de

1095 hm3 e 30 hm3, dos quais 630 hm3 e 12 hm3 são volumes úteis.

As figuras 2 e 3 apresentam as plantas dos dois escalões referidos. 

Em termos de equipamento instalado, teremos no escalão de montante dois grupos de turbina-

bomba de tipo Francis reversível, de eixo vertical e com distribuidor regulável, que com uma queda

nominal de 94 m e um caudal nominal turbinável de 85 m3/s desenvolvem uma potência nominal de

70 mW (a potência máxima unitária atinge os 81 mW em turbinamento e os 70,3 mW em bombagem).

A tensão de produção é de 15 kv, posteriormente elevada para 220 kv para colocação da energia pro-

duzida na RNT. 

No escalão de jusante serão instalados igualmente dois grupos do mesmo tipo, cada um deles com

uma queda de 29,2 m e um caudal nominal turbinável de 60 m3/s desenvolvem uma potência nominal

de 15,5 mW (a potência máxima unitária atinge os 19,1 mW em turbinamento e os 18,2 mW em bom-

bagem). A tensão de produção é de 6 kv, posteriormente elevada para 60 kv para interligação com a

rede eléctrica.

No escalão de montante estão previstos descarregadores de cheias de tipo lâmina livre sobre a

barragem, com capacidade de vazão de 4 x 1250 m3/s , bem como uma descarga de fundo de

220 m3/s. No escalão de jusante o descarregador de cheias possui a mesma capacidade de vazão,

sendo do tipo frontal, de lâmina aderente sobre a barragem, controlado por comportas. A descarga

de fundo possui uma vazão máxima de 51,5 m3/s.

fig. 2 (à esquerda)
Escalão de Montante

fig. 3 (à direita)
Escalão de Jusante
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A equipa de Coordenação de segurança em Obra (Tabique – Engenharia Lda.) no

AHBs é composta por doze (12) colaboradores, distribuídos pela obra do Escalão de mon-

tante (Em), pela obra do Escalão de jusante (Ej) e pelas Obras Complementares (OC). 

Com cerca de 1700 trabalhadores em obra à presente data, o papel da Coordenação

de segurança em Obra (CsO) espelha uma posição fulcral na dinâmica da prevenção

dos riscos inerentes às actividades que decorrem. A CsO tem a responsabilidade de

garantir que as Entidade Executantes (Consórcio Andritz Hydro/Ensulmeci e Baixo sabor

– Bento Pedroso Construções e Lena Construções. ACE) implementem as medidas de

segurança e proteção dos trabalhadores, no que se refere ao cumprimento dos princípios

gerais da prevenção na fase de execução dos trabalhos, incluindo cadeia de subcontra-

tação, de acordo com o Caderno de Encargos, legislação em vigor e com o desenvolvi-

mento do Pss.

Para que as medidas de segurança acordadas e definidas sejam seguramente aplica-

das e seguidas no terreno, é fundamental garantir a existência de boa relação/comunicação

entre todas as partes interessadas e essencialmente coordenação entre as mesmas.

Realça-se ainda que o AHBs tem cumprido, ao nível da sinistralidade, os objectivos

estipulados anualmente pela EdP Produção, especificamente o que concerne ao índice de

Frequência (IF). O objectivo apresentado pela EdP Produção para 2012, é de 10,7, sendo

que, no final de julho de 2012, com  8.844.396 horas já trabalhadas, o Baixo sabor apre-

sentou um IF de 6,6.

Carolina Rodrigues, Coordenadora de segurança em Obra, Tabique 

Constitui objecto do contrato de fornecimento de serviços de Fiscalização o exercício

da actividade de Fiscalização de todos os trabalhos de construção do Aproveitamento

Hidroeléctrico do Baixo sabor, constituído por dois escalões: o de montante, localizado a

cerca de 12,6 km da confluência do rio sabor com o rio douro e a cerca de 7 km a montante

da ponte que liga a estrada municipal 623, na margem direita, à estrada municipal 325, na

margem esquerda, que estabelecem a comunicação entre a povoação da Horta da vilariça

e a vila de Torre de moncorvo; o de jusante, localizado a pouco mais de 3 km da foz do rio

sabor.

A construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo sabor, compreende, funda-

mentalmente, a Empreitada Geral de Construção e o Fornecimento dos Equipamentos, que

é constituída pelos Escalões de montante e de jusante e, ainda, por um conjunto de obras

designadas por Obras Complementares.

joão manuel Alves, Consulgal 

Os circuitos hidráulicos dos dois aproveitamentos são relativamente curtos, da ordem das escassas

centenas de metros, e são independentes, isto é, cada um dos grupos possui o seu circuito hidráulico,

localizados na margem direita do rio sabor. A maior parte de cada circuito corresponde a troços não

blindados, estando a parte blindada limitada ao troço final de aproximação à turbina.

Em termos de vias de comunicação será necessário proceder ao restabelecimento de mais de

15 km de estradas e 12 km de caminhos, sendo a extensão total dos acessos definitivos a construir

de 16,4 km.
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5.�NOTAS�fINAIS

Ao longo do presente artigo procurou-se caracterizar e destacar a importância do aproveitamento

hidroeléctrico do Baixo sabor e a sua função numa gestão integrada da bacia portuguesa do rio douro.

Este empreendimento parece caminhar finalmente para a sua conclusão, depois de mais de uma

década de problemas, o que vai melhorar significativamente a nossa possibilidade de gestão dos

recursos hídricos do douro. 

Na parte inicial do artigo procurou-se mostrar quão difícil  é perceber e adjectivar a situação em

que se encontra ainda o (des)aproveitamento dos recursos hídricos nos afluentes da bacia portuguesa

do rio douro. Com efeito, o maior manancial de recursos hídricos de que o País dispõe, foi permane-

cendo, década após década, votado ao seu quase total abandono. Quase meio século depois das pri-

meiras realizações no douro Internacional é confrangedor verificar que a bacia portuguesa apenas

dispõe ainda de uma capacidade de armazenamento de 5% face ao volume total gerado em ano

médio, situação que, felizmente, se irá alterar significativamente após a entrada em serviço do

empreendimento em construção.

Não se pode esquecer, no entanto, que o Baixo sabor, por si só, constitui uma boa ajuda mas não

resolve os problemas da gestão hídrica da bacia portuguesa do rio douro. Assim, apesar das dificul-

dades económicas e financeiras que o pais atravessa, impõe-se uma clara aposta nos nossos recursos
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endógenos e na capacidade de realização da engenharia portuguesa. é assim urgente, prosseguir

com a realização das infra-estruturas necessárias à disponibilização das funções hídricas e ener-

géticas proporcionadas por aproveitamentos hidráulicos de fins múltiplos, dotados da capacidade

de armazenamento/regularização adequada, os quais vão permitir usufruir de enormes valências

associadas a várias vertentes, designadamente a sócio/económica, a ambiental, a de segurança e

a energética.

Embora a situação nos últimos anos venha a dar sinais positivos de mudança, é caso para per-

guntar a que título foi possível justificar que as entidades às quais competia a responsabilidade de

zelar pelo interesse público assumissem durante décadas, pela apatia e  atavismo, o desperdício

dum valiosíssimo recurso endógeno do país?
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HISTóRIA�BREvE�DA

ENGENHARIA�CIvIl

A História da Engenharia Civil pode

estudar-se em campos diferentes,

conforme as opções do historiador e

os objectivos a alcançar. Assim,

podemos seguir, ao longo do tempo,

o progresso das Ciências e a evolu-

ção das Técnicas, que caracterizam

e identificam a Engenharia Civil, ou

escolher, nas várias épocas, as suas

realizações práticas, postas ao ser-

viço da Humanidade, ajudando a

construir civilizações, particular-

mente a Ocidental.

O livro acompanhado de desenhos

e fotografias adequadas, prossegue

historiando a evolução da Engenha-

ria a partir dos engenhos, desde a

simples alavanca, à deslocação dos

grandes blocos de pedra das cons-

truções megalíticas, caminhando ao

longo do tempo e civilizações até

aos nossos dias.

Adriano vasco Rodrigues

Preço: 29,00 € (IvA Incluído)

TROlEICARROS�DO�PORTO,

QUATRO�DéCADAS�NA�CIDADE

Recordar os troleicarros, em parti-

cular aqueles que serviram durante

quase quatro décadas (entre 1959

e 1997) a cidade do Porto e a sua

região, chegando a constituir uma

das maiores redes da Europa Oci-

dental.

Um indiscutível valor documental –

tanto em termos tecnológicos, como

do design dos veículos – e também

um belo documento que nos mostra

a cidade do Porto de há umas déca-

das atrás, através de um conjunto

notável de fotos, muitas das quais

propriedade de autores estrangeiros

que nos visitaram com o objectivo

expresso de recolherem imagens

daqueles veículos. 

Álvaro Costa, António vasconcelos

(coord.), Argemiro Walgode, Cristina

Pimentel, Emídio Gardé, josé Abreu

Teixeira, josé Lopes Cordeiro

Preço: 25,00 € (IvA Incluído)

membros: 22,5 € (IvA Incluído)

PONTE�MARIA�PIA

O contributo que a Ponte Maria Pia

prestou ao desenvolvimento da

Engenharia Civil residiu, por um

lado, numa espectacular economia

de meios que decorria das soluções

técnicas adoptadas, e por outro, no

método utilizado para efectuar cál-

culos dos efeitos do vento e na arro-

jada concepção do grande arco

metálico, o elemento fundamental

do conjunto.

O livro recheado de desenhos, figu-

ras e fotografias demonstra tanto a

história como a evolução da Ponte

Maria Pia, dando também uma pro-

posta para a recuperação da mesma.

António vasconcelos, Horácio da

maia e Costa, josé Ferreira Queiroz,

josé Lopes Cordeiro, josé Andrade

Gil, manuel maria moreira, Pedro

Ramalho, Rosa de sousa Gomes.

Preço: 25,00 € (IvA Incluído)

MANUAl�DE�APOIO�AO�PROJETO

DE�REABIlITAÇãO

DE�EDIfíCIOS�ANTIGOS

No momento em que se desenha

um grande movimento de reabilita-

ção urbana, em Portugal, gostaría-

mos de facultar a todos os técnicos

um guia geral de apoio ao projecto

de reabilitação (…)” ; “Aos conteú-

dos com a densidade técnica pró-

pria dum manual de engenharia, o

livro conseguiu aliar uma ilustração

exuberante que converte a sua lei-

tura num acto lúdico convidativo” 

António Matos de Almeida, Secretá-

rio do Conselho Directivo da Região

Norte da Ordem dos Engenheiros 

“É nossa convicção que este livro

será um contributo para o reconhe-

cimento direcionado para Engenhei-

ros e Arquitectos que vejam na rea-

bilitação de edifícios antigos o

desafio, aparentemente contraditó-

rio, de reabilitar de forma pouco

intrusiva, preservando um legado do

passado, com custos reduzidos e

satisfazendo as exigências de con-

forto actuais.”   

Vasco Peixoto de Freitas, FEUP.

Coordenação vasco Peixoto Freitas 

vários 

Preço: 39.50 € (IvA Incluído)
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OUTUBRO
a DEzEMBRO
25 dE OUTUBRO

25 dE dEZEmBRO

Exposição�Pontes�do�Douro

Biblioteca FEUP  

PORTO

NOvEMBRO
15 dE NOvEmBRO | 09H00

Assinatura�Protocolo�entre�OE-SCI��

Hotel Ritz 

LIsBOA

17 dE NOvEmBRO | 09H00

Encontro�Nacional�de�Engenharia

Geográfica�

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

22 dE NOvEmBRO | 18H30

Dia�da�Ordem�dos�Engenheiros

na�UMinho

Universidade do minho

BRAGA/GUImARÃEs

23 dE NOvEmBRO | 14H30

Dia�da�Ordem�dos�Engenheiros

na�UTAD�

Universidade de Trás os montes

vILA REAL 

24 dE NOvEmBRO | 09H00

Dia�Nacional�

vILA NOvA dE GAIA

DEzEMBRO
12 dE dEZEmBRO | 09H00

Dia�da�Ordem�dos�Engenheiros

na�faculdade�de�Ciências�da�UP

PORTO

05 dE dEZEmBRO | 14H30

Sessão�temática�

«Utilização�de�veículos�aéreos�não

tripulados�(vANT)�para�produção

de�cartografia�de�baixo�custo»

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

21 dE dEZEmBRO | 18H00

Sessão�debate

«Engenharia�e�Economia�Social»

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

JANEIRO
16 dE jANEIRO | 09H00

2.as�Jornadas�de�Mobilidade

Eléctrica

IsEP

PORTO

fEvEREIRO
14 dE mARÇO | 09H00

Cerimónia�de�passagem�da

Biblioteca�da�OERN�para�as

instalações�da�Biblioteca�da�fEUP.

Criação�na�Biblioteca

da�fEUP�da�ala�OE��

PORTO

MARÇO
14 dE mARÇO | 09H00

Cimeira�do�Conselho�das

Associações�Profissionais�de

Engenheiros�Civis�de�língua

Portuguesa�e�Castelhana

BRAGA

15 E 16 dE mARÇO | 09H00

4.º�Congresso�Ibero-americano

de�Engenharia�Civil�

PORTO

MAIO
20 E 21 dE mAIO dE 2013 | 09H00

vI�Encontro�de�Engenharia�Civil

Norte�de�Portugal�–�Galiza�

Centro social de Caixa Nova

vIGO

JUlHO
07 A 10 dE jULHO | 09H00

SHEWC’2013�–�Congresso

Mundial�de�Pesquisas�Ambientais,

Saúde�e�Segurança�

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

2013

05 E 06 dE NOvEmBRO

09H Às 18H

Bases�de�Dados�Geográficas:

POSTGRESQl/POSTGIS�

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

O6  dE NOvEmBRO dE 2012

A 31 dE jANEIRO dE 2013

19H00-21H30

lighting�Design�e�Tecnologia�lED

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

15 E 22 dE dEZEmBRO

09H Às 18H

77.º�Curso�de�ética�e�Deontologia

Profissional

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

21 dE jANEIRO A 06 dE mARÇO

19H00-21H30

Concepção�e�Projecto�de�Quadros

Eléctricos

Ordem dos Engenheiros 

sede Regional

PORTO

fORMAÇãO�




