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E d i t o r i A L

fernando de Almeida

santos 

presidente do conselho

diretivo da Região Norte

da ordem dos Engenheiros

EngEnhEiros portuguEsEs
AMbição E dEcisão

A cApAcidAdE técnico AnALíticA nA dEcisão EstrAtégicA é inErEntE Ao EngEnhEiro

Nos últimos tempos, os engenheiros portugueses têm vindo a ser preteridos nas nomeações para

presidências e mesmo administrações de empresas públicas nacionais em detrimento de outros perfis

supostamente mais vocacionados por formação para a gestão ou para a economia.

Este fenómeno assumido por quem nomeia (leia-se Estado) visa claramente dimensionar essas

entidades públicas de ferramentas economicistas no sentido de as dotar de políticas tecnocratas. Natu-

ralmente que como as empresas devem ser bem geridas e com pressupostos de gestão bem adequa-

dos, aparentemente o principio adoptado, à primeira vista, parece não merecer grandes reparos. 

No entanto a gestão, como por vezes se quer fazer crer, não é exclusivamente económica e finan-

ceira, e em muitas empresas de vertente técnica há que precisamente atender ao conhecimento ade-

quado do ponto de vista técnico que o gestor de topo deve ter para consolidar analíticamente todo

processo empresarial ou de liderança pública. Este marcante fator técnico analítico,  embora não

exclusivo, é assegurado de forma desadequada por gestores cuja formação de base não compreende

a componente técnica.

há que perguntar como se consegue ter uma decisão acertada meramente economicista ou finan-

ceira numa empresa de tecnologia, de transformação ou serviços, sem atender aos aspectos técnicos

inerentes.

análise sistémica, organização operacional, prazos e preços base de concursos, decididos aleatoria-

mente e sem qualquer sustentabilidade técnica , são exemplos que a curto prazo parecem grandes deci-

sões económicas, mas que a prazo, pela dimensão da qualidade técnica em causa (que se perde) tem

grandes impactos económicos negativos a jusante. sobrecustos, falhas, incapacidades de cumprimento,

são alguns dos cenários imediatamente evidenciados. Neste sentido deve a administração do Estado

entender que a intervenção técnica tem sensibilidades que certos decisores nunca terão devido à sua

formação de base e percurso profissional. há que adequar o perfil do decisor. Neste sentido o engenheiro,

embora possa ser um bom sustentáculo à decisão pública ou política nas suas opções, pode e deve

também liderar mutos processos de gestão, nomeadamente quando está em causa o interesse público

baseado em decisões com componentes técnico analíticas. claramente nas empresas do Estado cujas

características são  iminentemente técnicas, a engenharia portuguesa é capaz de dar a devida resposta,

não só do ponto de vista técnico como na intervenção de gestão, liderança e decisão.

os EngEnhEiros nos grAndEs cEntros dE dEcisão 

Também ao mais alto nível, a ordem dos Engenheiros pode e deve ser chamada a apoiar o Estado

português nas suas grandes decisões estratégicas. mais uma vez o engenheiro português deve ser

portador de soluções técnicas no apoio à decisão política. Nem sempre isso se passa. muitas decisões

governamentais ou autárquicas baseiam-se em pareceres técnicos individuais mas carecem de uma

mais ampla discussão pública com intervenção de cidadania e conjugadas com uma componente téc-

nico científica. muitas vezes  tomam-se decisões a sentimento ou avulsas com elevado impacto técnico

ou económico negativo que na maioria dos casos não dão o  retorno na fase de utilização, transfor-

mando-se num prejuízo social.

a participação da engenharia portuguesa na discussão pública deve ser tida como um baluarte e

um desígnio nacional:  a contratação pública; as opções estratégicas de criação de infraestruturas e

equipamentos; os transportes e comunicação; a gestão territorial; os sistema de emergência nacional;

a integração e complementariedade de meios; o investimento público, o meio ambiente são alguns

dos exemplos em que a engenharia portuguesa pode apoiar o Estado assumindo-se como uma ancora

importante nas decisões ao mais alto nível.

a ambição de fazer bem, mais e melhor é inerente ao homem e a sua arte e engenho assim o permite.



5

grupo dE trAbALho JovEns EngEnhEiros

divErsidAdE A MAis
pArA EngEnhAriA A MEnos

Alexandra feliz

Engenheira civil

Grupo de Trabalho

Jovens Engenheiros

Não será uma contradição, nos tempos da propalada globalização fazer da arte da docência da

Engenharia uma tarefa tão específica e focalizada ao ponto de ser comparada com o, cada vez mais

em desuso, alfaiate?

compreendemos que os tempos modernos exigem especializações ao nível da engenharia, e que

só através delas será possível almejar o utópico título de país desenvolvido e qualificado, mas jamais

por este caminho.

outrora, em tempos não muito distantes, o “atalho” fora camuflado através de campanhas moder-

nas de ludibriação estatística, em que nos autointitulámos magos da arte moderna de bem e rápido

literar a população. paralelamente, foi encetada uma tentativa desmesurada de dotar o Ensino superior

de novos e pioneiros cursos e docências incompreensivelmente específicas, que supostamente melho-

rariam o ranking internacional de portugal no que concerne à qualidade do Ensino, nomeadamente o

Ensino superior.

atualmente, existe uma panóplia infindável de cursos tão específicos quanto incompreensíveis,

como Engenharia de máquinas marítimas,  Engenharia de madeiras e até mesmo Engenharia e desen-

volvimento de jogos digitais, só para relatar alguns exemplares raros. Terá o objetivo sido cumprido?

Raros são os seus alunos, que a comprovar pela análise conjunta dos resultados do concurso nacio-

nal de acesso ao Ensino superior, chumbaram de forma inequívoca os pioneiros de alfaite no Ensino

Superior, através da total falta de adesão a tal “diversidade”. No entanto, e bem mais preocupante, é

o facto de os cursos de engenharia terem sido dos menos procurados a nível global, enfatizando assim

a necessidade urgente de readequar o número de cursos e vagas disponíveis para o próximo con-

curso.

a transversalidade da Engenharia na sociedade advém-lhe do carácter globalizante e generalista

do seu ensino, onde, acima de tudo, se preparam profissionais para a multidisciplinaridade das ques-

tões a enfrentar, pelo que urge reduzir a oferta de cursos superiores de Engenharia, em prole da qua-

lidade de ensino a oferecer, e consequentemente dos profissionais a disponibilizar à sociedade.

Talvez o caminho apontado não sirva de igual forma a quantidade qualitativa que se pretende pro-

pagandear além fronteiras, mas certamente será a que conservará as características ímpares do Enge-

nheiro enquanto profissional de excelência. mesmo em tempos de globalização, onde tudo tende a

ser optimizado e personalizado, não poderemos praticar de livre e espontânea vontade a moderna arte

de alfaite nos cursos a disponibilizar.

dotemos sim os nossos futuros Engenheiros, dos conhecimentos fundamentais da Engenharia

clássica, que tão bons resultados e reconhecimentos nos tem proporcionado, e certamente lhes garan-

tiremos a capacidade futura de se autointitularem e afirmarem como magos modernos de alfaiates da

Engenharia.

que assim seja, ou pelo menos se tente, na prossecução de uma Engenharia a mais para diversi-

dade a menos...
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oE AssinA protocoLo
dE coopErAção
coM o isEp

a ordem dos Engenheiros (oE) assi-

nou a 24 de março o primeiro pro-

tocolo assinado na Região Norte ao

nível da rede de ensino politécnico,

com o instituto superior de Enge-

nharia do porto (isEp).

“ a oE centra-se essencialmente na

profissão mas deve interagir com as

escolas no Ensino” afirmou o presi-

dente da Região Norte da oE, Fer-

nando de almeida santos, realçando

a importância de uma participação

interventiva dos jovens na oE. o ponto

máximo da habilitação académica é

o ponto zero da qualificação profis-

sional, acrescentou.

No mesmo sentido, carlos matias

Ramos, bastonário da oE, referiu

que um dos objetivos da oE é a liga-

ção às escolas de engenharia cujo

futuro passa pela “excelência para

a diferenciação”, alertando também

que um país sem engenharia é um

país sem futuro.

Este protocolo visa a cooperação

institucional entre as duas entidades

na prossecução dos objetivos

comuns e no desenvolvimento do

ensino e da prática da engenharia

portuguesa. “uma partilha de res-

ponsabilidades no futuro da Enge-

nharia” salientou o presidente do

isEp, João Rocha. 

para o responsável desta instituição

é de extrema importância a existên-

cia de formação em engenharia. “o

desenvolvimento do país, e a ajuda

do isEp nesse sentido, passa por

formar melhores engenheiros” con-

cluiu. 

com uma grande adesão por

parte dos estudantes que enche-

ram o auditório do isEp, esta ses-

são incluiu ainda intervenções

dedicadas ao ensino e à prática

da engenharia. José carlos qua-

drado, presidente da Federação

internacional das sociedades de

Educação de Engenharia (iFEEs),

destacou a importância da inova-

ção como uma ferramenta estraté-

gica na educação e na vida, e a

capacidade de sempre inovar.

“Não há nada mais importante no

mundo do que desenvolver as

mentes mais jovens”, afirmou.

o vice-presidente da oERN, José

manuel Freitas, deu a conhecer a

oE, as vantagens e benefícios de

pertencer a esta associação assim

como os procedimentos e qualifica-

ções. por último, antónio costa,

coordenador dos processos de ava-

liação e acreditação do isEp, mos-

trou os impactos da aplicação cdio

na qualidade da oferta formativa. 
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congrEsso ibérico dE

JovEns EngEnhEiros

o ciJE`14 - 2º congresso ibérico de

Jovens Engenheiros realizou-se a 21

de março na corunha, em Espanha.

Esta iniciativa, organizada em con-

junto pela ordem dos Engenheiros

Região Norte e pelo colegio de inge-

nieros de caminos, canales y puer-

tos (Galiza), alicerçou ainda mais o

conceito de engenharia ibérica ao

nível dos jovens engenheiros e

fomentou as relações transfronteiri-

ças e a partilha de oportunidades

entre portugal e Espanha, desafios

que se impõem cada vez mais nos

dias de hoje perante as dificuldades

da economia dos dois países.

a jornada de trabalho centrou-se

nos problemas dos jovens engenhei-

ros, no perfil profissional que o mer-

cado está apto para receber e que

valoriza e na questão da internacio-

nalização.

Fernando de almeida santos, presi-

dente da ordem dos Engenheiros -

Região Norte, foi um dos oradores

convidados e lembrou que “é

necessário trazer para o debate os

jovens engenheiros, pois o futuro

está nas suas mãos”. conhecedor

da realidade da profissão em portu-

gal, o responsável da oERN, mos-

trou-se preocupado com o caminho

que a engenharia tem tomado no

nosso país. “a conjuntura atual tem

levado muitos jovens qualificados a

abandonar o país, é necessário

incentivar esta saída num contexto de

internacionalização, que traz retorno,

e não de emigração”, referiu.

alberto Nuñez Feijóo , presidente da

xunta de Galicia, José maría arias

mosquera, presidente do banco

pastor e Juan antonio santamera

sánchez, presidente do colegio de

ingenieros de caminos, canales y

puertos  foram alguns dos oradores

presentes.

Na generalidade,  os oradores defen-

deram a necessidade de mudança

das estratégias dos dois países com

a aposta no desenvolvimento tecno-

lógico, alicerçado em competências

de engenharia, e a necessidade de

apostar no setor primário e no desen-

volvimento de soluções altamente

inovadoras que permitam  vencer as

fragilidades com a diferenciação de

produtos.

o evento contou com a presença

de cerca de 50 estudantes portu-

gueses provenientes da universi-

dade de Trás-os montes e alto

douro e Faculdade de Engenharia

da universidade do porto.

a próxima edição do congresso ibé-

rico de Jovens Engenheiros, decor-

rerá em 2016, na cidade de lisboa.
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oE rEcEbE sociEdAd
coLoMbiAnA dE
ingEniEros 

a ordem dos Engenheiros (oE)

recebeu, entre 5 e 8 de março, uma

delegação da sociedad colombiana

de ingenieros, composta pela sua

presidente, Eng.ª diana maria Espi-

nosa bula, e pelo Vice-presidente,

Eng. hernando monroy benítez.

com o objetivo de fomentar as rela-

ções estabelecidas no contexto do

protocolo oE-sci e de criar condi-

ções ao exercício da profissão dos

Engenheiros portugueses na colôm-

bia, esta visita incluiu diversas ativi-

dades de trabalho, das quais se

destaca o Encontro bilateral, reali-

zado no porto, com vista à discus-

são de modelos de cooperação

entre estas organizações; e o semi-

nário: colômbia oportunidades e

Engenharia, no porto e em lisboa. 

seminário: colômbia 

– oportunida des e Engenharia

“a colômbia necessita de engenhei-

ros com conhecimentos ao nível de

algumas infraestruturas, como pon-

tes, viadutos e túneis, que não

dominamos, porque só agora esta-

mos a iniciar o seu desenvolvi-

mento” afirmou a presidente da

sociedad colombiana de ingenie-

ros, diana maria Espinosa bula, no

seminário colômbia: oportunidades

e Engenharia, que decorreu a 05 de

março na sede da Região Norte. 

diana Espinosa, alertou também

para a necessidade de cumpri-

mento da lei colombiana, que prevê

que as empresas estrangeiras ali

instaladas tenham que ter nos seus

quadros um mínimo de 80% de téc-

nicos colombianos.

Fernando almeida santos, presi-

dente da Região Norte da oE,

salientou a boa relação que tem

vindo a ser desenvolvida entre as

instituições, destacando a excelente

oportunidade que a necessidade de

construção na colômbia representa.

“Em conjunto o português e o espa-

nhol são a língua mãe mais falada

no mundo, excetuando o hindu e

mandarim, pelo que não restam

dúvidas que o engenheiro é um

engenheiro da globalização e que

pode usufruir desta grande oportu-

nidade”, afirmou. 

No mesmo sentido o bastonário da

oE, carlos matias Ramos, afirmou

que “ a oE tem potenciado a inter-

nacionalização, a mobilidade e apro-

ximação de engenheiros numa

lógica de reciprocidade e parcerias”. 

perante uma casa cheia, o seminário

contou, ainda, com as intervenções

do vice-presidente da sci, hernando

benítez, do vogal, luis orlando

muñoz, do conselheiro Económico e

comercial da Embaixada de portugal

em bogotá, miguel crespo, de

Ricardo Reis, mandatário da oE na

colômbia e de Fernando Roseira,

administrador da mota-Engil.

antecedido de um Encontro bilate-

ral entre as duas associações pro-

fissionais, este seminário integrou

um programa que incluiu uma visita

às obras de construção da barragem

de Foz Tua. 
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11.º congrEsso
intErnAcionAL
dE sEgurAnçA E sAÚdE
do trAbALho (cis2014)

+ segurança e saúde no
trabalho / Qualidade do
trabalho/ competitividade

Realizou-se a 06 e 07 de março, na

fundação dr. antónio cupertino de

miranda, mais uma edição do con-

gresso internacional de segurança e

saúde do Trabalho. 

“a segurança e saúde do trabalho é

um ativo nacional”, foi com esta afir-

mação que o presidente da Região

Norte da oE, Fernando de almeida

santos, iniciou a sua intervenção. 

para Fernando de almeida santos

“a falta de trabalho em portugal não

é eterna e a retoma futura de deter-

minado tipo de setores da indústria

não ligeira ou mesmo de construção

mostrarão se realmente a segurança

de trabalho é um ativo implícito na

produção e por tal um verdadeiro

fator de produtividade. acredito que

sim!”

o presidente da oERN referiu ainda

que a segurança e higiene no traba-

lho têm ainda, que de forma não

exclusiva, muito de engenharia e

portanto exercida por engenheiros,

e que nesse sentido, a oE assume-

se como parceiro na discussão e

busca de soluções estratégicas nas

matérias em causa.

“Entendemos que devem ser desen-

volvidas normativas específicas com-

plementares à legislação, preferen-

cialmente por setor de atividade”,

afirmou.

para pedro pimenta Vaz, inspetor

geral de trabalho, sem segurança e

saúde no trabalho “não há competi-

tividade, como não há produtivi-

dade, logo não há desenvolvi-

mento”.

a iniciativa, dedicada ao tema “mais

segurança e saúde no Trabalho,

mais qualidade do Trabalho e mais

competitividade”, contou com a par-

ticipação de vários especialistas e

representantes de organizações

nacionais e internacionais, com des-

taque para a autoridade para as

condições de Trabalho (acT), a

organização internacional do Traba-

lho (oiT), a agência Europeia para a

segurança e saúde do Trabalho

(aEssT), a associação internacional

da segurança social (aiss) e a Fun-

dação Europeia para a melhoria de

condições de Vida e de Trabalho

(FEmcVT).

dietmar Elsler, Gestor de projetos na

unidade de prevenção e investiga-

ção da agência Europeia para a ssT,

referiu-se ao stress como um dos

grandes problemas de saúde e

segurança no trabalho, destacando

a importância de passar não só uma

imagem de segurança mas também

de saúde às empresas.

uma outra perspetiva foi abordada

por Erika mezger, diretora adjunta

do Eurofound – Fundação Europeia

para a melhoria de condições de

vida e de trabalho, que falou sobre

o envelhecimento afirmando que

com os dados demográficos atuais a

duração de vida de trabalho é

enorme na Europa. 

o envelhecimento ativo; a qualidade

de vida no trabalho; os indicadores

de gestão da segurança e saúde no

trabalho; o dinamismo e simplifica-

ção das metodologias de avaliação

de risco; o impacto da legislação na

definição de novas estratégias de

prevenção do risco profissional; os

novos riscos emergentes; os novos

desafios colocados na construção

civil ao nível da segurança no traba-

lho; a emergência de atuação nos

riscos decorrentes do altíssimo grau

de mobilidade terrestre e a emer-

gência da consolidação da segu-

rança e saúde no Trabalho na qua-

lidade e competitividade foram

alguns dos assuntos abordados

neste cis2014.

mais uma vez o congresso interna-

cional de segurança e saúde no Tra-

balho organizado em parceria pela

oERN, acT e apsET, resultou num

enorme sucesso.
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oErn dEbAtE A
EMprEgAbiLidAdE,
EMprEEndEdorisMo
E inovAção

“Empregabilidade, Empreendedo-

rismo e inovação” foi o tema esco-

lhido pela oERN para dar início a

uma série de jantares-debate, de

realização bimestral, que pretendem

juntar profissionais de engenharia e

sociedade civil, na discussão de

temas de interesse atual.

o presidente da ordem dos Enge-

nheiros – Região Norte, Fernando

de almeida santos, revelou que a

questão da empregabilidade é

aquela que oferece maiores desafios

ao trabalho da oE mostrando-se

preocupado com o elevado desem-

prego jovem. 

“a criação de uma bolsa de estágio

interna”, em que a ordem dos

Engenheiros Região Norte assegura

uma alternativa em caso de impos-

sibilidade de realização de estágio

em empresa, “a existência de con-

vénios internacionais estabelecidos

com associações congéneres”

foram algumas das soluções avan-

çadas pelo presidente da oERN

para agilizar o acesso à profissão

de engenheiro e diminuir a taxa de

desemprego. 

durante o jantar-debate, realizado

na casa do Vinho Verde no porto,

que contou com a participação de

Emídio Gomes, presidente da

ccdR-N, Fontainhas Fernandes,

Reitor da uTad, carlos oliveira, ex-

secretário de Estado do Empreende-

dorismo, da competitividade e da

inovação e José mendes, Vice-reitor

da universidade do minho, discuti-

ram-se soluções sustentáveis que

permitam a criação de emprego na

área de engenharia e foram traça-

dos quatro eixos estratégicos: 

– Fomentar o desenvolvimento das

universidades em ligação com as

empresas; 

– potenciar os recursos endógenos

desta ligação, numa interface de

uso sustentável; 

– desenvolver estratégias de desen-

volvimento da economia regional;

– pensar o empreendedorismo não só

numa base tecnológica (empreen-

dedorismo social e rural).

oErn proMovEu dEbAtE
sobrE infrAEstruturAs
dE ELEvAdo vALor
AcrEscEntAdo

a ordem dos Engenheiros – Região

Norte (oERN) promoveu a 11 de

março na sua sede uma sessão-

-debate sobre o plano de infraestru-

turas consideradas prioritárias para

o desenvolvimento económico e

social do país.

a iniciativa serviu para discutir o

plano apresentado pelo Governo,

que prevê os principais investimen-

tos a realizar até 2020 em matéria

de infraestruturas. 

Fernando de almeida santos, presi-

dente da ordem dos Engenheiros -

Região Norte, salientou “a importân-

cia da matéria para a competitividade

da economia e para o desenvolvi-

mento da Região Norte”, em que se

pretende uma “visão regional sobre

as nossas necessidades, enquadra-

das no todo nacional, mas sem os

desequilíbrios passados”. 

Nesse sentido Jorge Nunes, Ex-pre-

sidente da câmara municipal de bra-

gança, apresentou a posição da

região de bragança em torno do

documento, com uma perspetiva

interior-norte, onde alertou para a

falta de ligação que continua a dividir

os povos e a necessidade de uma

coesão e redução das assimetrias.

os restantes intervenientes, Eduardo

Gomes, coordenador Regional do

colégio de Engenharia civil e paulo

pinho, professor da FEup, incidiram

na análise do documento que consi-

deram bastante discutível e com

falta de visão no sector rodoviário e

transportes. 
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coLégio dE EngEnhAriA
gEogrÁficA proMovE
sEssão dE AnÁLisE Aos
pArAdigMAs
contEMporânEos dA
topogrAfiA E produção
topogrÁficA

a sede da oERN recebeu a 17 de

janeiro a sessão ‘Engenharia Geo-

gráfica e os paradigmas contempo-

râneos da topografia e da produção

cartográfica’, promovida pelo colégio

de Engenharia Geográfica da Região

Norte. 

a sessão permitiu aos participantes

a aquisição de conhecimentos sobre

a produção cartográfica e topografia

e as soluções tecnológicas mais

recentes na aquisição de dados

espaciais topográficos. 

Este evento contou com a participa-

ção de Elisa almeida, Edp, com

uma intervenção dedicada à moni-

torização de grandes obras de enge-

nharia. “a Topografia aplicada nas

infraestruturas Viárias” foi o tema

apresentado por carlos Vieira da

Elevogroup. seguiram-se as inter-

venções de João boavida da artes-

can e João agria Torres da artop,

relativas aos “Novos métodos de

aquisição de dados – laser scan-

ning” e os “Requisitos atuais para a

produção cartográfica em portugal”.

a sessão terminou com a interven-

ção de José alberto Gonçalves,

Fcup/oE, com a síntese dos temas

analisados.

o Ensino dA EngEnhAriA
EM AnÁLisE

“o Ensino na Engenharia “ foi o

tema escolhido para o segundo jan-

tar-debate promovido pela oERN,

que juntou o Reitor da universidade

do minho, antónio m. cunha e o

diretor da FEup, sebastião Feyo de

azevedo, numa moderação de luís

Ramos, secretário da mesa de

assembleia da oERN, numa análise

ao futuro do Ensino da Engenharia

e da Engenharia em portugal.

durante o jantar-debate, realizado

na casa do Vinho Verde no porto,

discutiu-se a oferta existente e a

necessidade de um reordenamento

da rede do Ensino superior; o atual

mercado de trabalho e os desafios

para as universidades em formar

profissionais de qualidade, assim

como o impacto do processo de

bolonha no ensino. 

para os intervenientes o futuro

passa por uma alteração profunda

no modo de ensinar e por uma

maior articulação do ensino e da

investigação. “a necessidade de

estratificação e diferenciação insti-

tucional levará as universidades a

enfrentar o desafio de fazer um pro-

jeto autónomo e diferenciado ”, afir-

mou o reitor da universidade do

minho, não deixando de referir a

importância de uma formação per-

manente e um “alargamento do

perfil do graduado em engenharia”.

sebastião Feyo de azevedo alertou

ainda para a necessidade das uni-

versidades trabalharem em con-

junto com as ordens no desenvol-

vimento do observatório da

Empre gabilidade.

cAsA chEiA nA sEssão
técnicA:
Método dE cLAssificAção
AcÚsticA LnEc

o auditório da oERN ficou com a lo-

tação esgotada para assistir à sessão

técnica destinada a apresentar o

método de classificação acústica

lNEc, recentemente produzido e

publicado pelo lNEc.

organizada pela  comissão Executiva

da Especialização em Engenharia

acústica, a sessão que decorreu a 19

de fevereiro, no porto, contou com a

intervenção do Eng.º. Jorge patrício

que apresentou este método desti-

nado a conferir a atribuição de uma

determinada classificação acústica a

unidades habitacionais, contribuindo

assim para a melhoria da qualidade

de vida do cidadão e para a valoriza-

ção do mercado habitacional.

oErn pArticipA nA
sEMAnA dA EscoLA dE
EngEnhAriA dA
univErsidAdE do Minho

a oERN esteve presente na 10.ª

edição da semana da Escola de

Engenharia, que se realizou a 24 de

janeiro em Guimarães. 

o dia foi dedicado a várias sessões

plenárias onde foram apresentados

projetos de engenharia de várias

empresas, incidindo no futuro da

Engenharia e dos recém- gradua-

dos. 

No stand da oERN foi possível

esclarecer dúvidas relativas à ava-

liação/acreditação de cursos, os

procedimentos de admissão na oE,

assim como efetuar inscrição como

membro estudante.

Foto: Escola de Engenharia da uni-

versidade do minho 
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EspEciAListAs dEbAtEM
EficiênciA EnErgéticA

cerca de 200 pessoas participaram

no seminário “Eficiência Energética

– que Futuro?”, organizado pela

câmara municipal de barcelos com

o apoio da ordem dos Engenheiros

Região Norte, que se realizou em

barcelos a 21 de fevereiro.

a iniciativa surgiu no âmbito das

alterações legislativas sobre a certi-

ficação energética de edifícios e

sobre a atividade dos peritos, diplo-

mas que fundamentam o processo

de revisão de todo o sistema de cer-

tificação Energética dos Edifícios

(scE).

Na sessão de abertura o presi-

dente da câmara municipal, miguel

costa Gomes, disse que a eficiência

energética é uma área muito impor-

tante para o espaço público e para

os cidadãos, justificando assim a

realização deste seminário e o apoio

da câmara municipal a iniciativas

que promovam o debate e discus-

são de ideias.

No mesmo sentido, a delegada dis-

trital de braga da oE, Rosa maria

Vaz da costa, agradeceu ao municí-

pio de barcelos ter proporcionado a

discussão de um assunto tão impor-

tante para os profissionais de enge-

nharia.

Rosa maria Vaz da costa deixou

ainda algumas considerações relati-

vas à regulação das profissões, com-

petência, por emanação dos gover-

nos, de todas as ordens profis sionais.

“No atual quadro legislativo está

previsto que compete à adENE (...)

o registo, o acompanhamento téc-

nico e administrativo, a verificação e

gestão da qualidade da atividade

dos técnicos do sistema de certifi-

cação Energética de Edifícios, (...)”,

só competindo às ordens, o reconhe-

cimento da capacidade profissional

dos técnicos”. ou seja, “substituem-

se as ordens – engenheiros, arqui-

tectos e engenheiros técnicos – com

experiência, espólio e curriculum, na

regulação da profissão e sujeitas ao

escrutínio periódico pelos seus

membros, por entidade estranha à

profissão e sem possibilidade de

escrutínio”, concluiu.

ao longo de todo dia foi possível

assistir a intervenções que aborda-

ram o novo sistema de certificação

energética dos edifícios, o impacto

das opções de reabilitação para edi-

fícios zero energy, nova regulamen-

tação no domínio da térmica dos

edifícios, soluções de custo ótimo

na reabilitação energética de edifí-

cios residenciais, arquitetura sus-

tentável, eficiência dos equipamen-

tos de ar condicionado, energia

solar, fotovoltaica e nuclear e audi-

torias energéticas.

a encerrar o seminário, o vereador

da cmbarcelos, alexandre maciel

mostrou a sua satisfação pelo

sucesso da iniciativa, patente no

elevado número de participantes.
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AprEsEntAção
do MAnuAL dE cAdAstro
pArA A iLuMinAção
pÚbLicA

o auditório da câmara municipal

de matosinhos recebeu a 13 de

fevereiro, a sessão de apresenta-

ção do manual de cadastro para a

iluminação pública, organizada

pelo centro português de ilumina-

ção (cpi) em colaboração com a

ordem dos Engenheiros-Região

Norte e a câmara municipal de

matosinhos. 

o manual, seus critérios, recursos

e metodologia, a atual situação, os

impactos da ausência de cadastro,

o futuro próximo da iluminação

pública em portugal, a evolução

legislativa no domínio das instala-

ções elétricas e atos de engenha-

ria, foram algumas das questões

abordadas.

o presidente da câmara municipal

de matosinhos, dr. Guilherme

pinto, salientou na sessão de aber-

tura que na câmara de matosinhos

um dos maiores consumos é exa-

tamente a energia elétrica sendo

necessário introduzir um fator de

racionalização. “o lucro não é só

aquilo que se ganha, mas aquilo

que se poupa. por isso, temos que

otimizar as nossas contas energéti-

cas”, acrescentou. 

Na sua intervenção o vice-presi-

dente da Região Norte da oE,

Eng.º José manuel Freitas, abor-

dou a evolução legislativa nos

domínios das instalações elétricas

e atos de engenharia, dando a

conhecer algumas das propostas

da oE. a obrigatoriedade de pro-

jeto para as instalações elétricas; a

plena responsabilidade aos enge-

nheiros eletrotécnico e engenhei-

ros técnicos de energia e sistemas

de potência inscritos nas associa-

ções profissionais; e a obrigatorie-

dade de inspetores serem reco-

nhecidos pelas associações

profissionais foram algumas das

conclusões apresentadas. 

Entre os oradores convidados

para a apresentação encontra-

vam-se o Eng. Vítor Vajão, presi-

dente do cip, Eng. alberto Van

Zeller, coordenador do Grupo de

Trabalho do cadastro (GT cadas-

tro) e Vice-presidente do cpi, dr.ª

sandra cunha, geógrafa e mem-

bro do GT cadastro, Eng. Vítor

Ribeiro, docente da Faculdade de

Engenharia da universidade do

porto.
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obsErvAtório
do EngEnhEiro

vítor correia

coordenador Executivo do

observatório do Engenheiro

Alexandra Marques

Mafalda Alves

Anabela silva

a oFERTa FoRmaTiVa das
iNsTiTuiçõEs públicas

E pRiVadas

Já em artigos anteriores abordamos, de um

prisma genérico, a oferta formativa de instituições

de Ensino superior de Engenharia em portugal.

desta feita, vamos fazê-lo de uma perspetiva ape-

nas da quantidade das instituições, indiferente-

mente se são do sector público ou privado – até

porque a oferta do sector privado em engenharia

é muito reduzida. Em artigo posterior, voltaremos

a este mesmo tema, dessa feita analisando a

quantidade de diplomados. Temos consciência

que as duas abordagens darão visões algo dife-

rentes, mas as características do tipo de artigo e

publicação a tal obriga.   

de alertar ainda, para que a nossa abordagem

incide sempre sobre o ano em que se dá a conclu-

são do curso superior e não sobre o seu início, ou

seja, no ano em que efetivamente ocorrem diplo-

mados com determinada formação académica.

EstAbELEciMEntos E EscoLAs

dE Ensino supErior

Entre 1996 e 2011 foram 62, o número de

Estabelecimentos de Ensino superior que minis-

traram cursos de Engenharia em portugal. destes,

28 eram universidades – aqui inclui-se o Ensino

superior militar, e o iscTE- instituto universitário

de lisboa – e 34 Escolas e institutos politécnicos

– tabela 1. Entretanto algumas instituições,

nomeadamente universidades privadas, foram

extintas, pelo que o seu número se reduziu.

como se pode verificar na tabela 1 a especia-

lidade que tem maior número de estabelecimen-

tos de Ensino a ministrar cursos superiores, é

Engenharia Electrotécnica com 42, dos quais 24

são do ensino universitário e 18 do ensino poli-

técnico. ainda segundo a tabela 2, tal representa

68% das instituições, 86% das universidades e

53 % do ensino politécnico.

Engenharia informática é a segunda especia-

lidade onde há mais estabelecimentos de ensino

superior representados: 40 - ou seja 65%. des-

tes, 22 são universidades (79%) e 18 escolas e

institutos politécnicos (53%). seguem-se, Enge-

nharia informática e Engenharia química e bio-

lógica com 39 (63%). Engenharia Naval é a espe-

cialidade menos representada, apenas presente

em 3 instituições de ensino superior (5%), 2 uni-
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como se pode verificar das tabelas já referidas e

visualizar no Gráfico1, na maior parte das espe-

cialidades a maioria dos cursos superiores são

ministrados no ensino universitário. contudo nas

especialidades de Engenharia agronómica – 14

(23%)  instituições e Florestal – 7 (11%) institui-

ções a maioria da oferta formativa ocorre no

ensino politécnico  –  8 (24%) e 5 (15%) respec-

tivamente. 

as especialidades menos representadas, ou

seja com menos de 25 % no conjunto dos dois

tipos de estabelecimentos, são Engenharia agro-

nómica  – 14 (23%) – Engenharias de materiais

e Geológica e de minas – 9 (15%) cada uma –

Engenharia Geográfica – 8 (13%) –  Engenharia

Estabelecimentos de Ensino superior

total universidades politécnicos

Engenharia agronómica 23% 21% 24%

Engenharia civil 58% 68% 50%

Engenharia de materiais 15% 25% 6%

Engenharia do ambiente            37% 46% 29%

Engenharia Electrotécnica 68% 86% 53%

Engenharia Florestal 11% 7% 15%

Engenharia Geográfica 13% 18% 9%

Engenharia Geológica e de minas 15% 29% 3%

Engenharia informática 65% 79% 53%

Engenharia mecânica 63% 75% 53%

Engenharia Naval 5% 7% 3%

Engenharia química e biológica 63% 75% 53%

Número de instituições Total 100% 100% 100%

Estabelecimentos de Ensino superior

total universidades politécnicos

Engenharia agronómica 14 6 8

Engenharia civil 36 19 17

Engenharia de materiais 9 7 2

Engenharia do ambiente 23 13 10

Engenharia Electrotécnica 42 24 18

Engenharia Florestal 7 2 5

Engenharia Geográfica 8 5 3

Engenharia Geológica e de minas 9 8 1

Engenharia informática 40 22 18

Engenharia mecânica 39 21 18

Engenharia Naval 3 2 1

Engenharia química e biológica 39 21 18

Número de instituições Total 62 28 34

tabela 1 (em cima à esquerda)

Estabelecimentos de Ensino Superior
- % do Número Total de Instituições

tabela 2 (em cima à direita)

Número de Estabelecimentos de Ensino
Superior

Florestal – 7 (11%) – e Engenharia Naval – 3

(5%).

Engenharia do ambiente está presente em 23

instituições (37%), das quais 13 (46%) são do

ensino universitário e 10 (29%) do politécnico.

Nesta abordagem, consideramos toda a oferta

formativa de ensino superior, na fase pré-bolo-

nha – licenciaturas, mestrados e doutoramentos

–, fase de transição – com bacharelato+licencia-

tura  – e pós-bolonha – licenciatura do 1º ciclo,

Especialização pós-licenciatura, mestrado do 2º

ciclo,  licenciatura de ciclo de estudos integrado

de mestrado, mestrado integrado, diploma de

especialização – curso de mestrado, diploma de

especialização – curso de doutoramento e  dou-

número de Estabelecimentos de Ensino superior
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toramento 3º ciclo, que mais adiante analisare-

mos em maior detalhe. 

se analisarmos agora a tabela 3 verificamos

que para o conjunto de 62 estabelecimentos de

ensino superior que oferecem cursos de Engenha-

ria, existem 96 Escolas superiores. ou seja, exis-

tem alguns Estabelecimentos de Ensino superior

que oferecem cursos de engenharia em mais do

que uma escola. pode dizer-se que em média,

cada instituição de Ensino superior em portugal,

tem 1.6 escolas superiores a oferecerem pelo

menos um curso superior de engenharia.

é na especialidade de Engenharia informática

que existe maior número de escolas: 48, ou seja

50%. Engenharia Electrotécnica, é agora a

segunda especialidade em número de escolas

com 47 (49%), seguindo-se Engenharia mecâ-

nica – 42 (44%) – Engenharia e biológica – 41

(43%) – e Engenharia civil – 37 (39%) – vide

também Gráfico 2.

as especialidades com menos escolas são

Engenharia Naval – 3 (3%) -, Engenharia Flores-

tal – 7 (7%)-, Engenharia Geográfica – 8 (8%) –

Engenharia de materiais – 9 (9%) –  e Engenha-

ria Geológica e de minas – 10 (10%).

Engenharia agronómica – 17 (18%) – e Enge-

nharia do ambiente – 27 (28%) – têm um número

médio  de escolas superiores, aliás consistente-

mente com a oferta em número de estabelecimen-

tos de ensino superior anteriormente analisada.

cursos dE Ensino supErior

Tal qual como alertamos na introdução ao pre-

sente artigo, a abordagem que aqui será feita leva

apenas em conta a oferta em número de cursos de

ensino superior, pré e pós-bolonha. como alerta-

mos em artigos anteriores, seguimos a metodologia

do iNE- instituto Nacional de Estatística utilizando

as designações e caracterizações oficiais dos cursos

de ensino superior. a única diferença, para o pri-

meiro artigo da série é que, desta feita, apresenta-

mos os cursos nas suas componentes elementares

e não agregadamente como então o fizemos.

assim podemos considerar que em portugal

existiram, no período em análise, 420 designações

de diferentes cursos de engenharia. Todos estes

cursos tiveram diplomados. No entanto alguns já

se encontram extintos, por via da reforma de bolo-

nha e outros por desaparecimento do estabeleci-

mento de ensino onde se enquadravam, ou até por

decisão do estabelecimento de ensino onde foram

instituídos – algo que não iremos analisar. 

do ponto de vista da abordagem que nos inte-

ressa, não iremos tecer juízos de valor se se trata

de uma oferta excessiva ou não, se estamos

perante uma oferta com excessivo pendor de mar-

keting, etc.. deixaremos esse tipo de análise para

outros, pelo contrário pretendemos apenas consta-

tar factos.

Na tabela 4 pode constatar-se que a especia-

lidade com maior número de cursos superiores

em oferta é Engenharia Electrotécnica – 110 – ,

ou seja 26% do total. segue-se-lhe Engenharia

mecânica com 71 (17%), Engenharia química e

biológica com 57 (14%) , Engenharia civil com

41 (10%), Engenharia informática com 38 ( 9%)

n.º de Escolas n.º de Escolas superiores
superiores (% do total)

Engenharia agronómica 17 18%

Engenharia civil 37 39%

Engenharia de materiais 9 9%

Engenharia do ambiente 27 28%

Engenharia Electrotécnica 47 49%

Engenharia Florestal 7 7%

Engenharia Geográfica 8 8%

Engenharia Geológica e de minas 10 10%

Engenharia informática 48 50%

Engenharia mecânica 42 44%

Engenharia Naval 3 3%

Engenharia química e biológica 41 43%

Total 96 100%
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tabela 3 (em cima)

Número de Escolas
Superiores

gráfico 2 (em baixo)
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e Engenharia agronómica com 32 (8%). 

No gráfico 3 pode visualizar-se claramente o

número destacado de cursos que tem Engenharia

Electrotécnica, seguida á distância por Engenha-

ria mecânica e Engenharia química e biológica,

como vimos. 

de realçar que Engenharia de materiais tem o

mesmo número de curso superiores que Enge-

nharia Geológica e de minas – 16 (4%) e mais

que Engenharia do ambiente – 13 (3%).

Engenharia Florestal com 11 cursos (3%)

Engenharia Geográfica – 9 (2%) - e Engenharia

Naval – 6 (1%) – são as especialidades com

menos cursos.

iremos abandonar agora a análise por espe-

cialidade, quando nos focarmos nos tipos de

curso superior que ocorrem no período, obser-

vando em simultâneo a Tabela 5 e o Gráfico 4.

seria algo complexo e extenso fazer uma análise

por especialidade e por tipo de curso superior,

num artigo deste jaez1. 

Verificamos que no início do período em aná-

lise, 1995/96, o número de cursos mais represen-

tativo, era o das licenciaturas – 65 %. seguia-se o

de mestrados – 24% e as licenciaturas do 1º ciclo

-10% -, estas antecipando bolonha. 

mas logo no ano seguinte, consta-se o início da

adaptação de algumas escolas à reforma pós-bolo-

nha, nomeadamente com a adaptação dos cursos

de bacharelato a licenciatura (aqui designados de

bacaharelato+licenciatura, aliás como o próprio

iNE). mas a oferta deste tipo de formação dispara

em 1998/99 (26%), conseguindo em 2000/2001

(35%) ultrapassar o número de licenciaturas

(32%), mantendo-se acima destas até 2006/07

(23%), momento em que se equivalem. os bacha-

relatos+licenciaturas desaparecem em 2010/11 e

as licenciaturas mantém-se residuais (1%).

Também a oferta de doutoramentos dispara

em 1996/97, passando de imediato a 11% do

número de cursos superiores, mantendo-se mais

ou menos constante ao longo do período, com um

ligeiro declínio a partir de 2007/08 (9%). 

as licenciaturas de 1º ciclo tem um início

mais ou menos constante um pouco abaixo dos

10%, mas a partir de 2005/06 disparam (13%)

para atingirem o máximo no período em 2009/10

n.º de cursos
superiores %

Engenharia agronómica 32 8%

Engenharia civil 41 10%

Engenharia de materiais 16 4%

Engenharia do ambiente 13 3%

Engenharia Electrotécnica 110 26%

Engenharia Florestal 11 3%

Engenharia Geográfica 9 2%

Engenharia Geológica e de minas 16 4%

Engenharia informática 38 9%

Engenharia mecânica 71 17%

Engenharia Naval 6 1%

Engenharia química e biológica 57 14%

Total 420 100%

número de cursos superiores
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gráfico 3

tabela 4 (à esquerda)

Número de Cursos Superiores

1 Essa abordagem e informação estarão em breve disponíveis para consulta no portal da oERN.
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(43%). Existe uma redução no ano de 2010/11

(28%), facto a que não será alheio o efeito conju-

gado da entrada em funções da a3Es, a agência

de avaliação e acreditação do Ensino superior,

das limitações orçamentais ao financiamento do

ensino superior e da crise.

Também no ano de 2006/07 disparam os cur-

sos de mestrado de 2º ciclo (3%) e os de mes-

trado integrado (3%). os segundos irão continuar

em crescimento até 2010/2011 (11%); os primei-

ros crescerão até 2009/10 (23%), tendo uma

ligeira redução em 2010/11 (22%.)

ainda em 2006/07 surgem os cursos de Espe-

cialização pós-licenciatura, que crescem até aos

10% em 2009/10 e depois têm uma certa redu-

ção em 2010/11 para 7%.

detenhamo-nos agora apenas sobre os cur-

sos superiores cuja formação garante o acesso a

membro da ordem dos Engenheiros.

Tal qual a análise que fizemos anteriormente,

até 2004/2005 os tipos de cursos mais represen-

tativos eram os  bacharelato+licenciatura e as

licenciaturas pré-bolonha. a partir de 2005/06 o

número de licenciaturas do 1º ciclo assume

alguma relevância (55), contra ainda 118 licen-

ciaturas e 135 bacharelato+licenciatura. Em

tipos de cursos 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/

superiores (%) /1996 /1997 /1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005 /2006 /2007 /2008 /2009 /2010 /2011

bacharelato+licenciatura 0% 1% 1% 26% 31% 35% 37% 36% 38% 36% 32% 23% 15% 8% 2% 0%

diploma de especialização 

– curso de doutoramento
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2%

diploma de especialização

–  curso de mestrado 
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 9%

doutoramento 0% 11% 14% 10% 13% 14% 12% 13% 12% 15% 13% 11% 9% 8% 8% 6%

doutoramento - 3º ciclo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 3% 8%

Especialização pós-licenciatura 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 7% 8% 10% 7%

licenciatura 65% 59% 56% 40% 37% 32% 32% 31% 30% 30% 28% 23% 12% 7% 1% 1%

licenciatura - 1º ciclo 10% 9% 10% 8% 7% 7% 6% 7% 6% 6% 13% 22% 33% 38% 43% 28%

licenciatura de ciclo de estudos 

integrado de mestrado
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

mestrado 24% 20% 19% 15% 12% 12% 14% 13% 14% 13% 14% 10% 8% 7% 2% 1%

mestrado - 2.º ciclo 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 9% 14% 23% 22%

mestrado integrado 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 6% 8% 10% 11%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

gráfico 4

tabela 5 (em baixo)

Tipos de Curso Superiores
- % do Total
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2006/07 existe um grande equilíbrio entre estes 3

tipos de curso com 116, 121 e 121 respectiva-

mente. No ano seguinte, as licenciaturas de 1º

ciclo atingem o maior número com 212, contra 80

e 98 respectivamente. pela primeira vez surgem

os mestrados integrados (18) e os mestrados de

2º ciclo têm também representatividade (17). mas

estes só a partir do ano seguinte, ou seja 2007/08,

se tornam efetivamente representativos com 60

cursos. as licenciaturas de 1º ciclo continuam em

crescimento e o declínio das licenciaturas e

bacharelatos+licencaturas acentuam-se. Já ante-

riormente fizemos a análise, aos anos seguintes.

tipos de cursos superiores para 1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/

Acesso à ordem dos Engenheiros (n.º) /1996 /1997 /1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005 /2006 /2007 /2008 /2009 /2010 /2011

bacharelato+licenciatura – 1 1 59 78 102 114 119 128 136 135 121 98 47 8 1   

licenciatura 67 75 85 90 94 92 99 102 103 112 118 121 80 39 6 8   

licenciatura - 1º ciclo 10 11 15 17 19 20 19 23 20 23 55 116 212 225 222 221   

mestrado - 2.º ciclo 1 1 1 1 2 17 60 82 118 175   

mestrado integrado 18 36 49 50 85   

Total 78 88 101 167 191 214 232 244 251 272 310 393  486 442 404 490   

% do número de cursos superiores   
1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/por nível de Admissão 

à ordem dos Engenheiros /1996 /1997 /1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005 /2006 /2007 /2008 /2009 /2010 /2011

cursos Nível E1 13% 14% 16% 46% 51% 57% 57% 58% 59% 58% 61% 60% 64% 62% 57% 45%

cursos Nível E2 87% 86% 84% 54% 49% 43% 43% 42% 41% 42% 39% 40% 36% 38% 43% 55%

lato+licenciatura e as  licenciaturas do 1º ciclo;

ao Nível E2  podem ser admitidos os cursos de

licenciaturas (pré-bolonha),  mestrados de 2º

ciclo e mestrados integrados. 

Verificamos que no início do período a esma-

gadora maioria do número de cursos superiores,

davam acesso ao nível E2 (87%), ou seja, eram

essencialmente licenciaturas (pré-bolonha). a

partir de 1998/99 o número equilibra-se, sendo

que 54% davam acesso ao nível E2 e os restantes

ao nível E1 e isto, pelo efeito da transformação de

bacharelatos em licenciatura de 1º ciclo por via

da reforma de bolonha. Em 1999/2000 pela pri-

por fim, vamos analisar a Tabela 7 ilustrada

no Gráfico 5. agregamos os cursos representados

na tabela 6, de acordo às condições definidas no

Raq – Regulamento de admissão e qualificação

em vigor, ou seja, consideramos que ao Nível E1

podem ser admitidos os cursos de bacha re -

meira vez, o número de cursos superiores que

dão acesso ao nível E1 (51%) ultrapassa os que

dão acesso ao E2 (49%) e assim se manterá até

2010/11. Neste ano a posição volta a inverter-se,

e o número de cursos do nível E2 (55%) ultra-

passa os do nível E1 (45%).

gráfico 5

tabela 6 (em cima)

Tipos de Cursos Superiores para Acesso à
Ordem dos Engenheiros (número)

tabela 7 (em baixo)

% do número de Cursos Superiores por Nível
de Admissão à Ordem dos Engenheiros
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José Carlos MarquEs
dos santos

rEitor da univErsidadE
do Porto 

pEdro MêdA

e JoAnA soArEs

Fotos: u.porto

de acordo com os últimos dados de acesso ao

ensino superior, a engenharia foi uma das

áreas menos procuradas pelos candidatos,

existindo mesmo situações de cursos sem

qualquer aluno colocado. A redução do

número de vagas  face a 2012 não impediu

que as instituições perdessem alunos, com

uma quebra mais acentuada nos institutos

politécnicos. Que análise faz desta situação?

Quais as implicações imediatas e a longo

prazo? 

a Faculdade de Engenharia apenas não

preencheu as vagas de Engenharia civil na 1ª

fase, num ano que se revelou catastrófico no

país para esta especialidade. mesmo assim, no

que diz respeito à Engenharia civil, comparati-

vamente a outras instituições, a universidade do

porto (uporto) foi a que preencheu mais vagas.

a nível nacional a situação é mais preocupante. 

para o facto de existir pouca procura nos

cursos de engenharia espalhados pelo país

podem contribuir duas razões. a primeira é que

se trata de um fator não só nacional, mas Euro-

peu e/ou mundial. Não se sabe qual a razão que

leva as pessoas, de um modo geral, a não que-

rem fazer cursos de engenharia. Talvez por

serem cursos que dão muito trabalho, que

requerem muito estudo, e que envolvem disci-

plinas com fama de difíceis, como a física e a

matemática. Talvez por isso, não tendo certezas,

se tem assistido a uma menor procura dos cur-

sos de engenharia. No entanto, volto a repetir,

no caso da FEup não se registou tal escassez

de procura! 

“forAM As univErsidAdEs,
As EntidAdEs QuE MAis
EvoLuirAM E AJudArAM
à AfirMAção do pAís no
âMbito intErnAcionAL”
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o que também pode contribuir é o grande

número e enorme dispersão de cursos de enge-

nharia em portugal. Na minha visão é preferível

concentrar alguns cursos, ou pelo menos algu-

mas especialidades, em algumas universidades,

conforme as suas especificidades, e outros em

outras, alargando o numerus clausus dos cursos

assim distribuídos. a partir daí será necessário

trabalhar-se para incentivar os cidadãos a pro-

curarem cursos de engenharia. 

de que forma se pode combater esta situação?

Que estratégias têm acionado, ou pretendem

acionar para atrair os alunos para os cursos de

engenharia?

a u.porto tem tido o esforço de ir junto das

escolas básicas e secundárias, no sentido de

entusiasmar os alunos a continuar e a procurar

a universidade do porto. desenvolvemos três

ações por ano nesse sentido: a Universidade

Júnior com a participação, em cada ano, de

mais de 5.000 estudantes do ensino básico e

secundário, que durante uma semana do mês

de Julho realizam trabalhos e projetos nas diver-

sas faculdades da u.porto. muitos destes estu-

dantes participam em anos consecutivos e isso

ajuda-os a procurar a melhor área para segui-

rem os seus estudos. Esta participação na Uni-

versidade Júnior é também um grande incentivo

para não abandonarem os seus estudos e pros-

seguirem para o ensino superior. pelos números

de que já dispomos, estimamos que cerca de

20% dos estudantes que entraram na u.porto

neste ano letivo frequentaram a universidade

Júnior, o que é um ótimo resultado.

Temos ainda a Mostra da Universidade do

Porto, dirigida às escolas básicas e secundárias

mas também aberta ao público em geral, onde

durante 3 dias as faculdades e os centros de

investigação apresentam a sua oferta e os tra-

balhos que estão a desenvolver, realizando

demonstrações ao vivo de projetos, o que cativa

muito os estudantes.

Em complemento destas ações, efetuamos

todos os anos dezenas de visitas a escolas

secundárias para dar a conhecer a u. porto e

as suas faculdades, em particular os ciclos de

estudo que são oferecidos.

Tem sido preocupação da u.porto incentivar

os jovens a continuar a estudar, mostrar que o

Ensino superior vale a pena e é inteiramente

importante para a vida deles, ajudando a esco-

lher o melhor curso. 

Em geral o rácio entre candidatos por cada

vaga que oferecemos na Faculdade de Enge-

nharia é de 1, 7 candidatos em 1ª opção. é um

número bastante significativo que demonstra a

ausência de problemas no preenchimento de

vagas. 

sintetizando… a u.porto continua a atrair alu-

nos em qualidade e quantidade satisfatória.

Existem várias ações a ser realizadas para

cativar os alunos e já com alguns resultados. 

nessas ações está a ser divulgada a ideia de

que a u.porto oferece um mercado de traba-

lho mundial/global? é necessário reforçá-la?

Tenho defendido sistematicamente que

temos de abandonar a ideia de que curso supe-

rior = emprego imediato na área do curso, pois

tal nunca acontecerá. basta fazer as contas: se

a meta para 2020 é que 40% dos jovens entre

os 30 e 34 anos possuam um curso superior, e

acho bem, é óbvio que muitos deles não vão

encontrar emprego na sua área. contudo, fica-

rão com ferramentas para exercer outras pro-

fissões, para encontrar ou gerar emprego em

outras áreas. considero que para o exercício de

qualquer profissão tem de haver mais cidadãos

formados do que os necessários para que se

possa escolher os melhores, os mais habilita-

dos, estando os restantes preparados para

encontrar outras soluções devido à formação

superior que adquiriram. 

a ideia atual de que as universidades pre-

param as pessoas para não ter emprego é um

perigo terrível. é uma visão muito simplista das

coisas, dá a impressão que a universidade tem

de preparar para o emprego imediato e não

pode, se o fizer está a preparar mal. Tudo

muda, a tecnologia e a ciência evoluem a uma

velocidade impressionante, daí que as pessoas

têm de ser treinadas a pensar, a resolver pro-

blemas, a ter uma visão aberta do mundo, a

não ter medo da mudança, a serem empreen-

dedoras, a ter uma formação sólida nas ciên-

cias básicas e a nível das atitudes (os chama-

dos soft skills). 
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processos em praça pública, mas por estar pre-

sente em escolas, mostrar o que é a engenharia

aos alunos e também aos professores.

é necessário motivar as crianças, os jovens,

explorar o gosto pela descoberta, criando expe-

riências em que o próprio professor aja como

agente de divulgação e aí a oE tem um impor-

tante papel a desempenhar também. 

Relativamente à questão do reconheci-

mento, onde têm existido mais problemas é com

o brasil. as universidades portuguesas mexe-

ram-se bem neste aspeto e estão agora a traba-

lhar com as suas congéneres brasileiras para o

estabelecimento de acordos bilaterais que per-

mitem que, a partir de um conhecimento prévio

dos cursos que cada uma oferece, sempre que

seja apresentado um pedido de reconhecimento

de um grau em engenharia, esse reconheci-

mento possa ocorrer automaticamente, tanto

em portugal como no brasil. Entre as próprias

ordens, poder-se-ia fazer o mesmo, ou seja, se

estiver inscrito numa ordem a outra reconhece

automaticamente. seria muito mais rápido o

processo do ponto de vista profissional!

A Engenharia civil foi dos cursos mais penali-

zados. na sua opinião o que contribuiu para

isso? A crise explica tudo?

considero que as empresas de engenharia

civil estiveram no passado demasiado viradas

para o país, internacionalizando-se pouco, e de

repente não havia emprego. o emprego em

engenharia civil caiu drasticamente, quer pela

enorme redução na construção de imobiliário

quer pela drástica descida na realização de

obras públicas. aconteceu que nem as pessoas,

nem as empresas tinham a experiência sufi-

ciente de “ir para fora”. as empresas que tive-

ram, a tempo, a perceção do que ia acontecer

estão hoje a afirmar-se internacionalmente.

Repare-se que este problema não teve a mesma

gravidade nas áreas de informática, Eletrotecnia

e mecânica que já há muito tempo tinham

investido na internacionalização das suas ativi-

dades! 

acredito que, hoje, a situação está a modifi-

car-se com um número muito superior de

empresas, que entretanto também ganharam

escala, a internacionalizarem-se. por isso, acre-

outra componente essencial é a formação ao

longo da vida. Em portugal o investimento que é

feito em formação contínua, na grande maioria

das empresas, principalmente pmEs, é muito

insuficiente. é preciso desenvolver mais essa for-

mação ao longo da vida de maneira a atualizar a

formação das pessoas com muita frequência. 

a u.porto tem vindo a apostar fortemente na

sua internacionalização de modo a preparar os

seus estudantes para exercerem as suas ativi-

dades profissionais em qualquer parte do

mundo. Todos os anos, mais de um milhar dos

nossos estudantes realizam um período de

mobilidade de, pelo menos, um semestre numa

universidade estrangeira. por outro lado, rece-

bemos muitos estudantes e investigadores

estrangeiros. Neste ano temos cerca de 4000

estudantes e investigadores estrangeiros prove-

nientes de 112 países, o que cria uma comuni-

dade académica multicultural que também

ajuda os nossos estudantes. para financiar estas

mobilidades investimos muito no Erasmus Mun-

dus ii, onde somos coordenadores de 8 progra-

mas e aparecemos como parceiros em mais de

20 programas de outras universidades da

Europa. Temos tido um sucesso enorme na ges-

tão destes programas, de tal forma que em

2013 a u.porto foi a 3ª universidade da Europa

com mais programas coordenados Erasmus

Mundus ii. Vamos agora evoluir para aumentar

largamente o número de cursos com dupla ou

múltipla titulação, isto é, cursos em que os estu-

dantes obtém simultaneamente um grau pela u.

porto e por uma ou mais universidades estran-

geiras também prestigiadas. é este o caminho,

em particular nos ciclos de estudo de mestrado

e de doutoramento! 

A oE quer ter um papel mais ativo neste

campo. como podem existir sinergias entre

instituições no sentido de facilitar o reconhe-

cimento profissional?

a oE tem um papel a desempenhar na ques-

tão da atração profissional, mostrando o inte-

resse da profissão pelo desafio que é ser-se

engenheiro, pela paixão que se pode ter em

fazer projetos, em construir, transformar, trans-

ferir conhecimento. a oE deve enaltecer a pro-

fissão, propagandear, e isso passa não só por
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dito que vai ser novamente atrativo seguir para

engenharia civil, mesmo que seja fora de portu-

gal, se necessário for, durante algum período de

tempo e muito ao serviço de empresas portu-

guesas. 

não podendo generalizar esta situação a todas

as áreas de engenharia, quais os cursos que

considera com maior e menor potencial na

área de emprego?

Neste momento, destaco como as áreas com

maior potencial de emprego as de informática,

Eletrotecnia e Eletrónica, agronómica e Flores-

tal, mecânica e aeronáutica e ainda nas inter-

disciplinares, como as biomédicas e as bioen-

genharias, embora neste último caso ainda não

seja claro como vai reagir a procura do mercado

por esta nova formação. 

para potenciar o emprego dos engenheiros

na globalidade, as universidades também

deviam oferecer cursos que, rapidamente,

pudessem reorientar outros engenheiros ou

mesmo graduados em outras áreas com forma-

ção científica apropriada. um engenheiro que

não conseguisse encontrar emprego na sua área

poderia obter formação noutra área com maior

potencial de empregabilidade. por exemplo: em

dois anos, um engenheiro civil poderia adquirir

competências para engenharia informática. Não

tem sentido que os três primeiros anos de enge-

nharia das diversas áreas sejam muito diferen-

tes, como ainda acontece. o que faz sentido é

adquirir nos primeiros anos bases sólidas das

ciências básicas, incluindo em áreas fora da

engenharia, e formação em atitudes comporta-

mentais. posteriormente, a formação seria

orientada para as aplicações de acordo com o

que cada disciplina/área exige. deste modo,

qualquer engenheiro estaria mais bem prepa-

rado para, em apenas dois anos, adquirir outra

formação em especialidade diferente.

A multiplicidade de cursos de engenharia exis-

tente a nível nacional será coadunante com as

exigências do mercado europeu? E com os res-

tantes?

como já referi há demasiada oferta de cur-

sos, alguns com designações bizarras e muitos

com poucos estudantes. por outro lado, duvido

que haja número suficiente de bons docentes

para tantos cursos! considero que é necessário

diferenciar as instituições e reduzir a oferta do

número de cursos e atribuir vagas suficientes aos

que ficarem. Repare-se que não advogo redução

do número de vagas total para os cursos de enge-

nharia. advogo sim a atração de mais estudantes

para tais cursos. os engenheiros, de modo geral,

adquirem uma formação que lhes permite sin-

grarem profissionalmente, mesmo em áreas que

não sejam de engenharia.

sendo do conhecimento público que as insti-

tuições de ensino superior passam por momen-

tos conturbados devido à diminuição de finan-

ciamento e restrições de autonomia de gestão.

como é que a u.porto tem reagido a esta situa-

ção? 

de facto, temos passado nos últimos anos

por momentos muito difíceis. para lá dos enor-

mes cortes no financiamento, as universidades

portuguesas têm estado sujeitas a uma cres-

cente burocracia e controlo da gestão que têm

tolhido sobremaneira a sua autonomia, reconhe-

cida constitucionalmente. consideramos que o

Estado tem de financiar uma parte importante

do serviço público que as universidades pres-

tam e deve simplificar as regras pelas quais se

regem, de modo a reduzir a burocracia asfi-

xiante que lhes está a impor! Não nos podemos

esquecer que as universidades competem a

nível global por recursos e estudantes, pelo que

têm que ser ágeis na tomada de decisões.

Felizmente as universidades portuguesas

têm sido capazes de se adaptar a estes cortes,

gerando receitas próprias a partir da formação

que oferecem, de realização de projetos e con-

sultoria com empresas, de obtenção de finan-

ciamentos competitivos no estrangeiro. Não se

compreende as restrições que o governo tem

procurado impor ao modo como estamos a

gerar receitas próprias e ao modo como as apli-

camos! deste modo estão a cortar nos dos dois

lados. o que se pede é que simplifiquem as

regras, tenham confiança em quem gere as uni-

versidades, definam os mecanismos de presta-

ção de contas e depois deixem trabalhar! 

Gostaria de lembrar que com os cortes no

financiamento a que têm sido abruptamente
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cometidos por profissionais inscritos numa

ordem! por isso, a inscrição numa ordem não

é garantia de que os seus membros não come-

tem erros! Nem poderá ser! para mim é mais

importante a oE preocupar-se com a promoção

da profissão, com a atração de mais cidadãos

para a profissão, com a ética e deontologia pro-

fissionais, com a formação permanente/contí-

nua dos seus membros de modo a garantir que

as pessoas estão permanentemente atualizadas.

deste modo contribuirá, por certo, para reduzir

a ocorrência de erros no exercício da profissão.

Nesse sentido a inscrição na oE deveria ter

outra função, não o “garantir” que um cidadão

está habilitado a exercer uma profissão, mas o

de apoiar o desenvolvimento profissional, cien-

tífico, deontológico e ético, dos seus membros

e o de promover a criação de emprego pelas

empresas demonstrando a vantagem dos enge-

nheiros para a atividades dessas mesmas

empresas.

sujeitas, sem qualquer planeamento, as univer-

sidades deixaram de poder investir na grande

manutenção do edificado e na renovação de

equipamento laboratorial didático e científico. a

manter-se esta situação, em breve acontecerá o

colapso de muitas delas, deixando de ter infra-

estruturas capazes para a atividade que exer-

cem!

por outro lado, é bom recordar que, nos últi-

mos 20 anos, foram as universidades as entida-

des do país que mais evoluíram e se aproxima-

ram das melhores congéneres a nível global e

que mais ajudaram à afirmação do país no

âmbito internacional. isto, que custou muito a

alcançar, tem de ser mantido, mesmo aprofun-

dado!

na sua opinião, de que forma a Engenharia

portuguesa pode contribuir para solucionar a

crise económica financeira que se vive no

país?

sendo inovadora, criativa, continuando a

afirmar-se internacionalmente e acompanhando

permanentemente a evolução dos tempos.

abrindo-se totalmente ao mundo, não ficando

fechada e inovando sistematicamente. sendo

empreendedores. é necessário enaltecer a pro-

fissão, mostrar a importância da engenharia

para a sociedade e o bom que é ser engenheiro,

de modo a atrair mais e melhores cidadãos para

serem engenheiros. as empresas têm que

incluir nos seus quadros mais engenheiros para

que possam ser mais inovadoras!

como tem visto a atuação da oE no exercício

da profissão? As engenharias designadas “clás-

sicas” são as que têm mais atos regulados pela

legislação nacional. não deverão os atos de

outras engenharias ser também objeto de regu-

lação/reconhecimento? 

Nunca pensei no papel da ordem como

regulador. as ordens hoje em dia, devem reco-

nhecer as formações acreditadas pela a3Es e

admitir como membros os graduados por esses

cursos. 

Tenho dúvidas de como uma ordem pode

assegurar que aqueles cidadãos que aceitou

como membros são de facto bons profissionais!

por exemplo, há conhecimento de vários erros
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de acordo com os últimos dados de acesso ao

ensino superior, a engenharia foi uma das áreas

menos procuradas pelos candidatos, existindo

mesmo situações de cursos sem qualquer aluno

colocado. A redução do número de vagas  face

a 2012 não impediu que as instituições perdes-

sem alunos, com uma quebra mais acentuada

nos institutos politécnicos. Que análise faz

desta situação? Quais as implicações imediatas

e a longo prazo? 

a engenharia não foi a área menos procurada

a nível nacional, mas foi uma das com um

decréscimo mais significativo. é redundante estar

a afirmar a importância da engenharia, da forma-

ção em engenharia, bem como ter profissionais

em grande número e com qualidade para os

desafios que portugal enfrenta e com que a socie-

dade mundial se confronta. 

Estamos na denominada sociedade da infor-

mação, do conhecimento e da criatividade. uma

sociedade baseada em soluções tecnológicas que

o cidadão comum tende a negligenciar/desprezar.

hoje, um grande desafio no mundo desenvolvido

e emergente é garantir recursos humanos com

formação técnica adequada ao nível tecnológico

que a humanidade atingiu. Estou convencido da

necessidade de reforçar a formação nestas áreas,

com um perfil de engenheiro com maior capaci-

dade de adaptação às dimensões económico-

financeiras e de gestão. portanto, a necessidade

de ter mais pessoas com formação em engenha-

ria é absolutamente indiscutível.

Na minha análise, e apesar dos resultados

deste ano, os últimos anos não têm revelado uma

falta de interesse pela engenharia, mas as dificul-

dades que um número significativo de estudantes

tem em ultrapassar os requisitos de entrada nos

respetivos cursos (a aprovação nas disciplinas de

física e matemática). podemos resolver este

assunto de duas maneiras: relaxando essas con-

dições de acesso, sendo menos exigente a esse

nível, ou tentando melhorar os níveis educacio-

nais de quem pretende seguir engenharia. penso

ser este último o caminho a seguir.

outro ponto a considerar é o da maior demar-

cação entre os dois tipos de oferta de engenharia:

a do sistema universitário e a do sistema politéc-

nico. podia aceitar condições de acesso diferen-

“uM Mundo sEM EngEnhAriA
sEriA Muito difíciL sEnão
QuAsE iMpossívEL”
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ciadas desde que isso fosse claro para o mercado

e com implicações nas funções a desempenhar

por uma ou outra formação. 

a formação universitária deve conduzir a um

engenheiro com capacidade critica e de análise,

capaz de trazer soluções novas ao seu domínio

de atividade. é nesse processo que estamos

envolvidos. a atual crise tem levado muitos enge-

nheiros para fora do país e isso tem criado boas

oportunidades do ponto de vista social mas, situa-

ções dramáticas do ponto de vista pessoal. con-

tudo, também tem mostrado grande reconheci-

mento internacional dos nossos profissionais de

engenharia e das universidades portuguesas. 

de que forma se pode combater esta situação?

Que estratégias têm acionado, ou pretendem acio-

nar para atrair os alunos para os cursos de enge-

nharia?

de facto, esta questão é uma preocupação dos

últimos 20 anos. a perda da atratividade da enge-

nharia foi durante algum tempo camuflada pela

emergência das tecnologias de informação, com

grande procura nas áreas da informática e das

comunicações, bem como também pelo “BOOM”

da construção civil. é um problema que também se

sente na alemanha ou nos Estados unidos, onde a

Engenharia é muito procurada pelos estudantes de

origem asiática e indiana, estando relacionado com

um certo estigma de dificuldade da Engenharia. 

a engenharia mudou o mundo. No século xx,

trouxe, por exemplo, a eletricidade e o automóvel,

tecnologias cujo sucesso é frequentemente asso-

ciado a problemas como a poluição. No entanto, a

Engenharia tem sido responsável por muitas solu-

ções de sustentabilidade ambiental e, sobretudo,

pelo efetivo aumento da qualidade de vida das

populações, incluindo os avanços tecnológicos de

suporte à medicina. Este debate é complexo e, fre-

quentemente, gera ideias erradas na opinião

pública. 

Na alemanha, há alguns anos, foi efetuado um

estudo com jovens pré-universitários sobre o esta-

tuto de diferentes carreiras/profissões. a Engenharia

era classificada muito positivamente, mas conside-

rada como trabalhosa, exigindo muita dedicação e

envolvimento. Também sinto isso em portugal. os

jovens têm um grande respeito e admiração pelos

profissionais de Engenharia, mas também acham

que é uma profissão trabalhosa aos níveis do estudo

e da profissão, o que lhe reduz a atratividade.

Várias Escolas de Engenharia, incluindo a da

uminho, têm vindo a lançar campanhas de divul-

gação sobre ciência e tecnologia, junto de escolas

secundárias e do público em geral, tentando mos-

trar que um mundo sem engenharia seria muito difí-

cil, senão quase impossível. 

A Engenharia civil foi dos cursos mais penaliza-

dos. na sua opinião o que contribuiu para isso? A

crise explica tudo?

somos um país de modas. há algum tempo, os

cursos de Ensino eram muito populares, com uma

grande percentagem da população a optar por este

caminho. depois foi o caso da Engenharia civil.

uma análise mais cuidada permite verificar que

há cinco anos atrás a procura pela Engenharia civil

nas universidades saturava a oferta. No entanto,

essa oferta de vagas era excessiva face àquilo que

era a estrutura económica do país. o peso da cons-

trução civil na economia portuguesa atingiu valores

fora do razoável, o que motivou esse pico na pro-

cura. a situação era insustentável e as instituições

de ensino superior deviam ter percebido isso.

partimos dessa situação de sobredimensiona-

mento significativo e, num período de dois a três

anos, passamos de uma atividade frenética da

construção civil para quase zero, com uma econo-

mia estagnada. portanto, a procura passou a asso-

ciar a construção civil a crise e a desemprego. Este

quadro tem particular expressão na nossa Região,

onde a economia estava fortemente ancorada na

construção civil.

há cinco anos, estávamos a trabalhar com

números na ordem dos 120 alunos por ano, neste

momento, andamos à volta dos 70 e este ano muito

mal preenchido (depois de todas as fases, temos

cerca de 30 novos alunos). No entanto, acredito que

a procura pela nossa formação em engenharia civil

melhorará nos próximos anos.

há quem afirme que a formação em engenharia

civil estava muito vocacionada para o emprego

interno, enquanto outras engenharias tinham já

uma visão mais internacional. partilha desta

opinião?

a nossa indústria de construção civil traba-

lhava quase totalmente para o mercado nacional.
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outros setores, como as tecnologias de informa-

ção, mecânica, ou eletrotécnica, estavam muito

ligados a empresas multinacionais com uma

lógica de internacionalização clara, o que obri-

gava à mobilidade dos seus trabalhadores. 

a internacionalização na engenharia civil é

mais tardia. No entanto, a experiência desta crise

e os muitos exemplos de adaptação no exterior,

mostram que a capacidade dos nossos Engenhei-

ros civis é notável. acresce o português que

ganhou grande importância no hemisfério sul,

onde é o idioma das principais economias emer-

gentes. há dez anos, pouca gente vaticinaria que

o português se tornaria uma língua do petróleo

nesse hemisfério. isto é uma grande oportuni-

dade para a Engenharia portuguesa. 

não podendo generalizar esta situação a todas

as áreas de engenharia, quais os cursos que

considera com maior e menor potencial na área

de emprego?

Estou crente que vai haver um novo tempo

para a indústria na Europa. Tivemos uma lógica

de terciarização associada à revolução tecnoló-

gica. Ess terciarização só pode ser feita e ter sus-

tentabilidade onde exista uma atividade industrial

importante. 

Vamos ter de voltar à indústria, uma indústria

tecnologicamente evoluída e muito interligada com

áreas de interface e setores emergentes, no con-

texto de uma sociedade muito suportada por tec-

nologias de informação. No entanto, essa indústria

precisará, e muito, de engenheiros mecânicos, de

materiais, de eletrotécnica, bem como de áreas

especializadas como, por exemplo, os polímeros.

Em todas estas áreas haverá hipóteses de emprego,

trabalho e criação de riqueza.

atualmente, a china forma quase um milhão de

engenheiros por ano. provavelmente, num futuro

próximo, esse país vai ser um fornecedor mundial

de profissionais de engenharia com formações mui-

tíssimo especializadas e dispostos a trabalhar na

Europa por salários baixos. o modo de reagir a esta

situação, é formar um Engenheiro com uma dimen-

são criativa muito mais desenvolvida, com capaci-

dade de espirito crítico, capaz de integrar o seu

conhecimento científico e tecnológico na nossa

matriz cultural, o que um técnico muito especiali-

zado formado noutro contexto não terá. 

assim, a nossa aposta será num perfil de for-

mação diferenciado e mais holístico. 

Em que medida o sistema de ensino superior

português está preparado para corresponder às

reais necessidades de emprego?

durante os últimos 50 anos, a universidade

portuguesa foi capaz de se adaptar muito bem às

alterações da engenharia. Estou convicto que,

hoje, a qualidade de formação e o número de

excelentes alunos é indiscutivelmente melhor e

maior do que no passado.

Temos uma massificação do sistema e franjas

onde os níveis de qualidade são muito bons. No

entanto, nos últimos 30 anos passamos de uma

formação de elite para uma formação massifi-

cada, resultante da democratização do acesso ao

ensino superior, e passamos a ter pessoas oriun-

das de estratos sociais baixos a fazerem cursos

de modo brilhante.

a questão das vagas/ofertas coloca-se em todas

as áreas. as universidades devem fazer uma publi-

citação transparente das expetativas de emprega-

bilidade de cada curso. sou em favor da liberdade

de escolha da formação. mas não podemos ter

estudantes a fazer cursos que sabem que a

empregabilidade é muito baixa e, quando os ter-

minam, reclamam da sociedade e da falta de

empresas nesse domínio de atividade. acresce

que temos de aceitar como natural o facto de

alguém que faz formação numa área, mesmo com
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elevadas expetativas de desenvolvimento, conside-

rar a possibilidade de exercer atividade num sector

diferente. a formação é um processo de constru-

ção complementada ao longo da vida e, por isso,

importa abandonar a ideia do curso para a vida

com uma carreira garantida. a sociedade mudou

e é neste mundo que temos de trabalhar e encon-

trar as nossas oportunidades. 

sendo do conhecimento público que as institui-

ções de ensino superior passam por momentos

conturbados devido à diminuição de financia-

mento e restrições de autonomia de gestão. como

é que a uMinho tem reagido a esta situação? 

Temos reagido e sido uma universidade em

contraciclo. Nos últimos quatro anos crescemos

quase 3 mil alunos e fizemos isso com menos

pessoal docente e não docente. Este número de

alunos aumentou a nossa receita de propinas,

mas é evidente que a propina não paga o custo

total de cada curso. Fizemos cortes significativos

nas despesas de funcionamento, na otimização

de processos, nomeadamente ao nível da utiliza-

ção racional de energia, e fomos capazes de

aumentar o nosso desempenho na captação de

projetos externos. Temos conseguido crescer

num cenário de contraciclo. Não há nenhum

milagre, apenas medidas implementadas ao nível

de toda a instituição. por exemplo, não estou

preocupado em saber se temos cursos a mais ou

a menos, estou preocupado em saber, sempre,

qual é o número médio de estudantes por cada

unidade curricular. por isso, procedemos a uma

racionalização, eliminando as disciplinas com um

número de alunos reduzido. 

Também temos conseguindo encontrar mer-

cados alternativos. por exemplo, temos uma ope-

ração importante em Timor-leste, sobretudo ao

nível da formação de professores para o ensino

básico e secundário. Estas atividades geram ver-

bas que ajudam a resolver a nossa equação

financeira. 

Este ano, estamos ainda a concluir um ambi-

cioso processo de desmaterialização, focado na

eficiência e na redução de custos, que fará do

papel um material rara nesta casa. Estimamos

uma poupança anual superior a 600 mil euros.  

é evidente que os cortes no Ensino superior

não são positivos, situação agravada pela falta de

critério com que são feitos. Estamos a alimentar

duas bombas relógio: uma é a manutenção, área

em que o desinvestimento foi brutal, a outra, mais

complicada é a estrutura etária do nosso pessoal

docente e não docente. Este envelhecimento dos

quadros, a curto prazo, será problemático.

ainda mais negativa é a questão da autonomia

universitária. quando as universidades reclamam

autonomia não reivindicam nenhum estatuto de

exceção. as universidades públicas são adminis-

tração pública e, portanto, a transparência e de

pública prestação de contas não podem estar em

causa. No entanto, importa perceber que as uni-

versidades são instituições em concorrência, nos

contextos nacional e internacional, pelo que têm

de ser dotadas da flexibilidade adequada a essa

realidade.

como tem visto a atuação da oE no exercício da

profissão? As engenharias designadas “clássi-

cas” são as que têm mais atos regulados pela

legislação nacional. não deverão os atos de

outras engenharias ser também objeto de regu-

lação/reconhecimento? 

destaco o posicionamento da oE na exigência

da formação em engenharia e na manutenção de

níveis elevados da qualidade da sua formação.

Esta posição da oE é inquestionavelmente positiva

e com grande importância para a dignificação dos

profissionais da área e valorização da engenharia

portuguesa. a necessidade de regulação é indis-

cutível, é necessário garantir que quando temos

um profissional a assumir uma determinada res-

ponsabilidade está credenciado para o efeito. No

entanto, tem de haver um balanço entre este obje-

tivo e derivas de carater protecionista na limitação

de acesso à profissão. é um equilíbrio que, gene-

ricamente, a oE tem conseguido manter. é evi-

dente que há várias áreas de Engenharia onde as

questões de certificação profissional têm impor-

tância diferente. o posicionamento da oE tem

uma expressão no setor de engenharia civil que

dificilmente terá em outros, mesmo que isso seja

desejável. a oE será sempre mais uma ordem de

Engenheiros civis do que dos Engenheiros porque

a sua importância para esta especialidade será

sempre maior. de facto, como quadro regulamen-

tar é determinante para este setor, esta realidade

deve ser entendida como algo natural.  
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Fontainhas FErnandEs
MEMbro do ConsElho dE

adMissão E qualiFiCação da
ordEM dos EngEnhEiros

rEitor da utad

de acordo com os últimos dados de acesso ao

ensino superior, a engenharia foi uma das áreas

menos procuradas pelos candidatos, existindo

mesmo situações de cursos sem qualquer aluno

colocado. A redução do número de vagas  face

a 2012 não impediu que as instituições perdes-

sem alunos, com uma quebra mais acentuada

nos institutos politécnicos. Que análise faz

desta situação? Quais as implicações imediatas

e a longo prazo? 

o ensino em portugal atravessa um momento

de enorme complexidade, decorrente da dimi-

nuição do financiamento público, da dependên-

cia de receitas próprias para assegurar o seu

regular funcionamento, e da necessidade de

reestruturação da rede pública de ensino supe-

rior. é conhecido que o país dispõe de uma

oferta formativa mais centrada no litoral e exces-

siva em várias áreas, com situações de mani-

festo conflito geográfico. Este cenário tem como

consequência social o aumento de desemprega-

dos com formação superior, com maior incidên-

cia nas regiões com maior oferta formativa, o

que pode parecer contraditório. Esta situação

tem reflexo no domínio da engenharia, devido à

forma como tem sido desenvolvida a sua oferta

e às exigências de entrada no ensino superior.

contudo, o objetivo da uE de aumentar para

40% a população dos 30-34 anos com um

diploma do ensino superior, exige criar condi-

ções que conduzam ao aumento do número de

candidatos ao ensino superior. portugal não

pode continuar a ocupar o segundo pior lugar

da uE, com uma taxa de 27,2% em 2012, muito

abaixo da média europeia de 35,8%. Torna-se

prioritário definir políticas públicas que adequem

a oferta de vagas à procura no atual contexto de

rede de ensino superior instalada no país, em

“A oE dEvE continuAr A
pugnAr pELA dEfEsA do pApEL
nA sociEdAdE E contribuição
pArA o rEforço dA
coMpEtitividAdE no pAís”

fontAínhAs

fErnAndEs 

Fotos: uTad
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particular em áreas de maior procura do mer-

cado, como a engenharia, contrariando o

aumento da ocupação nos serviços. Esta situa-

ção assume maior relevância, atendendo conhe-

cida agenda de “industrialização” do país e da

Europa, bem como ao peso da atividade indus-

trial no desenvolvimento económico.

de que forma se pode combater esta situação?

Que estratégias têm acionado, ou pretendem

acionar para atrair os alunos para os cursos de

engenharia?

os resultados do observatório dos diploma-

dos mostram claramente que as áreas de enge-

nharia são das que têm uma procura superior e

com melhor remuneração. No entanto, as uni-

versidades não podem de forma isolada reverter

a situação atual, pois as exigências de acesso

implicam uma intervenção ao nível das discipli-

nas básicas, casos da física, matemática, biolo-

gia e química. Esta situação implica a promoção

de estratégias adicionais, que passam por criar

um ambiente de maior exigência e de atrativi-

dade nas disciplinas fundamentais, provavel-

mente envolvendo campanhas de sensibilização

na opinião pública sobre a empregabilidade da

oferta educativa à escala global.

A oE poderá ter um papel mais ativo neste

campo?

a oE deve continuar a pugnar pela defesa do

papel do engenheiro na sociedade e da sua con-

tribuição para o reforço da competitividade do

país. deve ainda manter o seu papel na defesa

da qualidade do ensino, reforçando o selo EuR-

acE nas instituições, como instrumento de valo-

rização e de divulgação internacional da enge-

nharia, num mundo em que o local é cada vez

mais global. a defesa da profissão e dos atos de

engenharia é fundamental devendo, a título de

exemplo, contrariar a desvalorização dos enge-

nheiros em determinados concursos da admi-

nistração pública, em que são profissionais de

outras áreas do conhecimento que ocupam

lugares claramente técnicos.

A Engenharia civil foi dos cursos mais penali-

zados. na sua opinião o que contribuiu para

isso? A crise explica tudo?

a procura de engenheiros tem sofrido flutua-

ções, consoante as áreas. Nos últimos anos,

assistiu-se a uma diminuição da procura de

engenharia civil, tendo como principal motivo a

crise económica registada dos últimos tempos

no domínio da construção. Esta realidade tam-

bém se aplica a outras áreas, consideradas

estratégicas para o desenvolvimento económico

do país, caso da engenharia florestal. Esta situa-

ção merece um olhar mais tento pelos respon-

sáveis políticos e pela ordem em particular.

não podendo generalizar esta situação a todas

as áreas de engenharia, quais os cursos que

considera com maior e menor potencial na área

de emprego?

Em primeiro lugar, importa frisar que os indi-

cadores de empregabilidade mostram que os

engenheiros de 2º ciclo apresentam melhores

índices em relação aos do 1º ciclo. No caso do

3º ciclo, a indústria ainda não incorporou as van-

tagens de admitir diplomados doutorados, em

particular, em portugal. Não obstante, as men-

cionadas flutuações na procura de engenheiros,

as áreas consideradas áreas clássicas são as

que registam mais procura. No entanto, as

conhecidas potencialidades que portugal exibe,

quer em termos de crescimento económico e de

emprego, quer de competição à escala global,

nas áreas da energia, da biotecnologia, dos

novos materiais, da economia verde, bem como

da agricultura e da floresta, abrem vantagens

nestas áreas de engenharia, para além dos seto-

res tradicionais em que já competimos com

sucesso. a aposta na formação e qualificação de

recursos humanos nestas áreas permitirá a por-

tugal tirar partido dos recursos naturais e do

posicionamento geoestratégico, bem como das

infraestruturas e do apetrechamento cientifico-

tecnológico efetuado nos últimos tempos.

A multiplicidade de cursos de engenharia exis-

tente a nível nacional será coadunante com as

exigências do mercado europeu? E com os res-

tantes?

Num primeiro momento, importa clarificar as

diferenças entre os subsistemas politécnicos e

universitário, estabelecendo uma marcada dis-

tinção entre os dois níveis de engenheiro, a
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exemplo do que acontece em diversos países da

Europa. um nível vocacionado para as tecnolo-

gias existentes adaptados à engenharia de pro-

dução, conforme formação oferecida pelos ins-

titutos politécnicos. por outro lado, aos

engenheiros de conceção deve ser exigido o

desenvolvimento de competências de análise

crítica e de capacidades para desenvolver novas

soluções, recorrendo a recursos científicos e

modelos conceptuais, centrado na universida-

des. a proliferação de cursos de engenharia

com novas designações, visando a preparação

de técnicos para domínios de atividade restritos

não assegura os conhecimentos científicos e

técnicos necessários, nem promove a mobili-

dade e a empregabilidade. 

sendo do conhecimento público que as insti-

tuições de ensino superior passam por momen-

tos conturbados devido à diminuição de finan-

ciamento e restrições de autonomia de gestão.

como é que a utAd tem reagido a esta situa-

ção? Que engenhos têm utilizado para que os

objetivos traçados no planeamento da institui-

ção se mantenham com o menor impacto pos-

sível na perceção de um nível qualitativo ele-

vado?

é do conhecimento público que as institui-

ções de ensino superior atravessam um

momento particular, marcado pela reorganiza-

ção da oferta educativa e da rede institucional

de ensino, bem como pela atual crise europeia

e nacional e o debate sobre a reforma do Estado.
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Este quadro de incerteza e de instabilidade,

associados às fortes condicionantes de carácter

exterior, conduziu a um inadiável desafio de

recolocar a universidade numa nova trajetória,

traduzidas em propostas de alterações nas

diversas áreas de intervenção e que apelam às

especificidades e oportunidades da instituição,

construindo uma estratégia assente na sua iden-

tidade. o plano estratégico recentemente apro-

vado prevê a implementação de um conjunto de

reformas concretas, que visam a diminuição das

despesas de funcionamento, mas em que o

aumento das receitas próprias assume uma

posição chave na concretização da estratégia

global da universidade de redução do peso do

estado no orçamento global da instituição.

na sua opinião, de que forma a Engenharia

portuguesa pode contribuir para solucionar a

crise económica financeira que se vive no país?

Existem setores prioritários em que portugal

apresenta condições de valorizar as nossas van-

tagens comparativas e melhore as suas vanta-

gens competitivas, nas quais a engenharia pode

contribuir para apoiar estas atividades de maior

sustentabilidade, produtividade e competitivi-

dade. Neste quadro, importa valorizar o conhe-

cimento científico produzido nas instituições de

ensino superior na área das ciências e tecnolo-

gias com potencial valor económico, o que exige

promover uma estreita articulação das entidades

do sistema científico ao tecido produtivo. o

papel da engenharia na produção de novos pro-

dutos e soluções que se traduzam no aumento

de riqueza e bem-estar social, exige fomentar

condições políticas e institucionais que fomen-

tem a criação de sinergias entre a produção de

conhecimento e a valorização da inovação nas

empresas, como estratégia de ultrapassar o

atual cenário de crise financeira.

como tem visto a atuação da oE no exercício

da profissão? 

a ordem dos Engenheiros tem desempe-

nhado um papel chave na sociedade portuguesa

no progresso da engenharia, nos domínios cien-

tífico, profissional e social, bem como no cum-

primento das regras de ética profissional. por

outro lado, tem mantido uma função ativa na

regulamentação do exercício da profissão e na

defesa social e do prestígio dos engenheiros,

que deve ter uma maior amplitude nas áreas de

engenharia denominadas “verdes”. a oE tam-

bém deve constituir-se como entidade facilita-

dora do reconhecimento do valor dos diplomas

no plano nacional e internacional, o que exige

uma forte articulação institucional entre a ordem

e as escolas de engenharia.

As engenharias designadas “clássicas” são as

que têm mais atos regulados pela legislação

nacional. não deverão os atos de outras enge-

nharias ser também objeto de regulação/reco-

nhecimento? 

o impacto social dos atos de engenharia e a

sua importância para o desenvolvimento da socie-

dade exigem o enquadramento legal para o exer-

cício da profissão. Esta estratégia de promoção do

enquadramento do exercício profissional dos

Engenheiros assume maior relevância nas espe-

cialidades até agora não regulamentadas, aten-

dendo à diversidade de formações oferecidas no

quadro atual da rede de ensino superior, designa-

damente nas denominadas áreas "verdes".
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rosário gaMbôa
PrEsidEntE do instituto

PolitéCniCo do Porto 

de acordo com os últimos dados de acesso ao

ensino superior, a engenharia foi uma das áreas

menos procuradas pelos candidatos, existindo

mesmo situações de cursos sem qualquer aluno

colocado. A redução do número de vagas  face a

2012 não impediu que as instituições perdessem

alunos, com uma quebra mais acentuada nos ins-

titutos politécnicos. Que análise faz desta situa-

ção? Quais as implicações imediatas e a longo

prazo? 

sim, é um facto e merece ser analisado. há várias

condicionantes complexas que se cruzam, muitas

das quais exteriores às instituições como a crise

económica e social. a  maioria das instituições

que tiveram níveis baixos de procura situam-se

no interior, com baixa densidade populacional e

níveis equivalentes de desenvolvimento econó-

mico. Nestes casos, a questão não está em serem

politécnico ou universitário (ainda que existam

mais instituições politécnicas que universitárias

no interior), mas na perda de atratividade e moti-

vação dos estudantes para ingressarem no ensino

superior. Esta falta de valorização e confiança nas

possibilidades do Ensino superior, se não des-

montada e esclarecida, pode provocar uma crise

terrível num país com baixíssimos índices de qua-

lificação inserido num marcado competitivo, glo-

bal, das economias baseadas no conhecimento.

por outro lado, a introdução da disciplina de

Física como obrigatória nas provas de ingresso

para a maioria dos cursos de engenharia afastou

muitos candidatos. considero importante a Física

como requisito de ingresso, mas julgo que alguma

coisa tem de ser feita ao nível do secundário na

melhor preparação dos estudantes nesta área de

conhecimento.

um modelo possível de aperfeiçoamento dos cEt

passa por um maior entrosamento das institui-

ções do ensino politécnico e as instituições que

atualmente preparam os cEt com anos teóricos

e de especialização articulada com empresas?

uma coisa é o ensino profissional outra coisa é o

ensino superior profissionalizante. o que não

existe em portugal é uma boa articulação entre

os dois e não existe uma devida valorização do

ensino profissional. ora, o ensino profissional não

é para os maus alunos nem para os pobrezinhos.

o estigma elitista que perdura tem de ser rapida-

mente combatido. o ensino profissional deve ser

valorizado perspectivando-o como uma verda-

deira alternativa, numa fileira contínua que passa

“A fALtA dE vALorizAção E confiAnçA
nAs possibiLidAdEs do Ensino
supErior (…) podE provocAr uMA
crisE tErrívEL nuM pAís coM
bAixíssiMos índicEs dE QuALificAção
nuM MErcAdo coMpEtitivo”

pEdro MêdA

e JoAnA soArEs

Fotos: ipp
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do ensino profissional médio, secundário e pós-

secundário, ao superior. Tudo o que seja mediar

e aprofundar esta conexão, melhora-la e ir

mesmo até ao fim, ao doutoramento, é o crucial.

quanto as cETs, o modelo que está atualmente

em cima da mesa não passa pela sua articulação

com o Ensino superior. as iEs estão mesmo

impedidas de continuar a fazê-los, assegurando,

antes, os cursos técnicos superiores profissionais

(cTsp). mas há ainda uma margem grande de

dúvidas acerca do modelo de funcionamento

destes novos cursos.  

Que estratégias têm acionado, ou pretendem

acionar para atrair os alunos para os cursos de

engenharia? de que forma têm combatido a

falta de candidatos?

o ipp funciona, neste aspecto, como a maioria

das instituições de ensino superior: participamos

em feiras, articulamos programas e iniciativas

com as escolas básicas e secundárias, desenvol-

vemos trabalhos com os gabinetes de orientação

vocacional, promovemos eventos, semanas aber-

tas em que recebemos os alunos do ensino

secundário, etc… mas nada disto tem o mesmo

impacto que os indicadores reais de integração

no mercado de trabalho dos diplomados. as ins-

tituições podem realizar diversas iniciativas,

demonstrações práticas do que é a engenharia,

mas a verdadeira motivação vem, seguramente,

do reconhecimento e valor que a sociedade atri-

bui às formações, da sua capacidade de absorver

os diplomados como motor de desenvolvimento.

por outro lado, importa fazer compreender aos

potenciais candidatos a vantagem do nosso

modelo de licenciatura mais mestrado. o que

difere nas nossas licenciaturas em Engenharia

das universitárias é o facto de prepararmos em 3

anos os diplomados para o ingresso no mercado

de trabalho. Temos licenciaturas em Engenharias

específicas e não em ciências da Engenharia. a

quase totalidade dos nossos estudantes de mes-

trado já está a trabalhar, por isso nos últimos anos

do curso temos tantas turmas em pós-laboral.

antecipar em dois anos a entrada no mercado de

trabalho pode ser muito vantajoso. além do mais,

permite a quem quiser prosseguir estudos regres-

sar e encontrar num mestrado a especialização

que verdadeiramente deseja. 

A oE quer ter um papel mais ativo neste campo.

como podem existir sinergias entre instituições

no sentido de facilitar o reconhecimento profis-

sional? 

a oE tem tido uma atitude permanente de aten-

ção, acompanhando a evolução das políticas de

formação para o sector. 

Neste sentido gostava de destacar o papel que a

oE tem tido na certificação das formações – o selo

europeu EuR-acE que a oE tem promovido em

portugal na avaliação da qualidade dos cursos das

escolas de engenharia portuguesas (o sistema

oE+EuR-acE) e que atesta que um curso garante

resultados de aprendizagem em linha com o qua-

dro de qualificações europeu e os padrões EuR-

acE. Esta marca diferenciadora tem um elevado

valor social, gerando a confiança dos estudantes,

famílias ou empregadores (nacionais ou interna-

cionais) e institucional, pois incentiva e estimula a

melhoria contínua das formações.

No caso do ipp, a nossa Escola de Engenharia, o

isEp, tem à data 5 cursos certificados com a marca

EuR-acE através da oE, e outros em processo de

acreditação, o que é uma distinção do maior relevo

no panorama do ensino superior português. Temos

inclusive a primeira, e penso que única, licencia-

tura em portugal certificada com a marca EuR-

acE, a licenciatura em Engenharia informática.

é preciso evidenciar a qualidade e induzir os

públicos em apostas seguras, e nesse sentido a

oE tem feito muito bom trabalho. 

é óbvio que tudo o que a oE possa fazer é impor-

tante, não só ao nível da valorização da profissão,

mas também ao nível da influência política no

sentido da revalorização e aposta num conjunto

de estratégias a nível nacional e de território que

ajudem ao desenvolvimento do país.

as engenharias são um instrumento incontornável

no desenvolvimento e reindustrialização do país.

Não há reindustrialização sem engenharia. é pre-

ciso trabalhar ao nível dos empresários, da forma-

ção e das estratégias económicas, e tudo isto tem

de funcionar de forma articulada, planeada. 

A Engenharia civil foi dos cursos mais penaliza-

dos. na sua opinião o que contribuiu para isso?

A crise explica tudo?

Naturalmente que as dificuldades de emprego

dos diplomados, em função da crise no sector e
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falência de grandes empresas, tornam expectável

e óbvia uma retração na procura. assim se per-

cebe porque é que a Engenharia civil, até há

pouco um dos cursos mais procurados, de

repente deixou de ser atractivo. 

o que está acontecer com Engenharia civil é um

problema grave do modelo de desenvolvimento

do país. mas temo - e gostava que isso não acon-

tecesse - que a nossa capacidade de absorver

engenheiros e de os rentabilizar em benefício do

país está muito amortecida pela apatia do sistema

económico. Era preciso um equilíbrio correto

entre políticas de austeridade, centradas no con-

trolo orçamental, e políticas de desenvolvimento

e investimento em áreas transformadoras e pro-

dutivas.

não podendo generalizar esta situação a todas

as áreas de engenharia, quais os cursos que

considera com maior e menor potencial na área

de emprego?

Não há estudos muito exatos sobre a empregabili-

dade; há sobre os inscritos nos centros de

emprego, onde diversas questões perturbam a

fidelidade destes dados. contudo, dentro da con-

tingência dos dados gostava de evidenciar que há

cursos de engenharia no ipp onde o número de

desempregados é praticamente inexistente.

Estamos a trabalhar no sentido do duplo reconhe-

cimento dos cursos com instituições estrangeiras,

permitindo o reconhecimento profissional no

estrangeiro aos nossos estudantes. posso citar exa-

tamente o exemplo da Engenharia civil, onde

temos duplas titulações com universidades do bra-

sil e vamos em breve ter a equivalência de diplo-

mas. Na Engenharia e também nas outras áreas,

os nossos diplomados são muito apreciados. che-

gamos, inclusive, a receber visita de empresas

estrangeiras que procuram recrutá-los. 

o país e as empresas têm de pensar e agir dentro

desta realidade. importa fixarmos talento e compe-

tência, como condições de atractividade de inves-

timento estrangeiro e competitividade. o politéc-

nico do porto quer ser um parceiro desse desafio. 

A multiplicidade de cursos de engenharia exis-

tente a nível nacional será coadunante com as

exigências do mercado europeu? E com os res-

tantes?

há algumas questões que se colocam nesse

aspecto, mas que dizem respeito a todos os cur-

sos e não só às engenharias. as designações dos

cursos e o perfil global deviam estar harmoniza-

dos quer no contexto europeu, quer a nível nacio-

nal o que não acontece por vezes. há designa-

ções abusivas que induzem erradamente quem

as lê. é de extrema importância a redefinição das

designações dos cursos, em ordem à transparên-

cia e credibilidade, articulada com o quadro euro-

peu de profissões, ainda que cada instituição

possa e deva ter o seu próprio projeto formativo.

Numa sociedade democrática onde a informação

deve ser transparente, a harmonização, o reco-

nhecimento de diplomas e a mobilidade de pes-

soas, tem de ter razoabilidade e regras capazes

de darem confiança às empresas, famílias e estu-

dantes.

é do conhecimento público que as instituições

de ensino superior passam por momentos con-

turbados devido à diminuição de financiamento

e restrições de autonomia de gestão. como é

que o ipp tem reagido a esta situação? 

Em relação ao financiamento, desde assumi fun-

ções como presidente do ipp, em 2010, as verbas

que recebemos do orçamento de Estado foram

reduzidas em 26%. por outro lado, o ipp passou

de cerca de 14.500 alunos à época, para mais de

18.000. o instituto tem prosseguido de forma

crescente e determinada a sua estratégia de qua-

lificação, reflectida na subida acentuada nos ran-

kings internacionais e na angariação de receitas

próprias. 

diria, como tal, que temos conseguido fazer mila-

gres à custa da motivação e da excelente dedica-

ção dos docentes, investigadores, funcionários e

estudantes. mas há limites inultrapassáveis, e as

instituições atingiram-nos.

Esta situação não seria tão grave se, ao longo dos

últimos anos, tivesse existido um contrato entre a

tutela e as iEs, com objetivos e metas bem defi-

nidas e ajustamentos orçamentais equitativos.

precisamos, com urgência, de regras claras,

transparentes; precisamos de uma fórmula que

trate igual o que é igual e diferente o que é dife-

rente, que abandone o incrementalismo orça-

mental, que estabeleça critérios racionais, que

premeie o bom desempenho e penalize a má ges-
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tão, que estabeleça horizontes de financiamento

plurianual adequados.

paralelamente à instabilidade e imprevisibilidade

orçamental, as instituições de Ensino superior

vivem hoje um sufoco burocrático. é enorme a

energia gasta com tarefas improdutivas que

absorvem tantos dos nossos escassos recursos,

com assuntos que poderiam ser tratadas de uma

forma bem mais célere e expedita, em sintonia

com o interesse público.

na sua opinião, de que forma a Engenharia por-

tuguesa pode contribuir para solucionar a crise

económica financeira que se vive no país?

a engenharia está presente nos processos de

reindustrialização necessários e na reformulação

dos modelos de gestão e revitalização económica

do país. Não haverá seguramente solução que

não passe por aqui.

Reconheço nos engenheiros um espírito

empreendedor, gente que sabe trabalhar em

equipa, que desbloqueia problemas e inventa

soluções. os engenheiros são criativos, inovado-

res, centrados na transformação qualitativa do

mundo. seria importante, no seio de uma política

económica de fundo, criar alguns estímulos às

pequenas e médias empresas no sentido de inte-

grarem jovens engenheiros e, assim, impulsionar

a sua modernização. 

como tem visto a atuação da oE no exercício da

profissão? As engenharias designadas “clássi-

cas” são as que têm mais atos regulados pela

legislação nacional. não deverão os atos de

outras engenharias ser também objeto de regu-

lação/reconhecimento? 

há todo o interesse na organização e identificação

de atos em cada profissão, em especial os mais

críticos que implicam maior responsabilidade

social na sua conceção e realização. Esta regula-

ção deve ser compreendida segundo uma orien-

tação que promova o conhecimento e o compro-

misso dos profissionais com procedimentos de

qualidade e segurança. 

uma ordem deve agrupar os profissionais sobre

um chapéu inclusivo, segundo parâmetros deon-

tológicos, técnicos e científicos que organizam e

caracterizam a profissão, conferindo-lhe identi-

dade, visibilidade e valor.
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João sobrinho tEixEira 
PrEsidEntE do iPb                                                 

de acordo com os últimos dados de acesso ao

ensino superior, a engenharia foi uma das áreas

menos procuradas pelos candidatos, existindo

mesmo situações de cursos sem qualquer aluno

colocado. A redução do número de vagas  face a

2012 não impediu que as instituições perdessem

alunos, com uma quebra mais acentuada nos ins-

titutos politécnicos. Que análise faz desta situa-

ção? Quais as implicações imediatas e a longo

prazo? 

a diminuição de vagas é inoquoa. as vagas

foram diminuídas nas instituições que já não

preenchiam vagas em anos transatos e isto só

teria efeito nas instituições que preenchem as

vagas todas. 

Em relação à atratividade não acho que haja

uma redução. acho que hoje em dia a engenharia

é vista como uma qualificação  que obtem   um

menor nível de empregabilidade. Em portugal

fala-se da reindustrialização da economia portu-

guesa e percebe-se que o caminho para um

retorno mais produtivo que alguém pode ter é

qualificando-se na área de engenharia. portanto

o problema não está na diminuição da atrativi-

dade na área da engenharia, aliás atualmente tem

mais atratividade para os estudantes que no pas-

sado.

houve uma altura em que se verificou que

outras profissões, em que havia uma perspetiva a

nível de emprego público praticamente assegu-

rado, tinham uma atratividade maior. Recordo por

exemplo o optar pelo ensino da matemática em

vez da engenharia. Também na área da saúde

sempre houve a perspetiva de que quem tirasse

uma formação na área assegurava um emprego

público. portanto, a engenharia como estava

ligada a uma atividade privada ou semi-privada

podia ter uma componente de retorno financeiro

maior, mas também uma maior componente de

risco. Neste momento, a visão de que com uma

formação se tem acesso a um emprego público

com remuneração aceitável não existe. contudo,

em termos de perspetiva sobre a empregabili-

dade, com exceção da medicina, a engenharia é

vista como a profissão que mais retorno pode ter.

a perceção que tenho é que um bom aluno

que consegue ultrapassar as diversas etapas de

acesso ao ensino superior, primeiro tenta a medi-

cina e depois a  engenharia. a questão é que,

infelizmente para o país, há poucos alunos a con-

seguir acabar as disciplinas de matemática e

físico-química. a atratividade de engenharia é

grande e os alunos gostariam de ir para engenha-

ria,  o problema é que não conseguem entrar. 

“o pAís pArA tEr uMA
rEspostA EconóMicA tEM
dE tEr indÚstriA E pArA isso
tEM dE tEr EngEnhAriA”

pEdro MêdA

e JoAnA soArEs

Fotos: ipb
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E porque é que não conseguem?

Não sei o que está mal, mas há nitidamente

um desfasamento entre o que é ensinado e

apreendido ao longo dos 12 anos e o que é ava-

liado numa prova. das duas uma: ou a prova se

encontra desfasada face ao que é ensinado mas

está certa face ao que é exigido e o problema está

naquilo que se ensina nos 12 anos, ou a prova

apresenta um nível superior de exigência face ao

que é razoável para tirar um curso e a aprendiza-

gem conseguida nos 12 anos. se fizermos esta

análise podemos estar a contribuir para que no

futuro haja mais gente em engenharia.

Não estou com isto de defender uma ou outra,

estou é a mostrar a incongruência do sistema. se

analisarmos o número de alunos que entrou em

2005 no ensino superior este não chegou a 40 mil,

já o numero dos que entraram em 2007/2008/2009

centra-se entre os 54 a 56 mil, ou seja mais quinze

mil alunos, a partir daí notamos uma redução no

número de entradas que este ano voltou a aproxi-

mar-se do ano de 2005. para mim isto tem a ver

com a maior ou menor dificuldade da prova de

acesso colocada aos alunos.

penso que temos de discutir de que forma

vamos conseguir aumentar o nível de aprendiza-

gem do sistema de ensino e verificar se estamos

ou não no caminho da melhoria continua. os últi-

mos indicadores dizem que sim, que o conheci-

mento dos alunos em matemática e química tem

aumentado relativamente ao que tem acontecido

em outros países. há ainda que ter em atenção

que o aumento da dificuldade no exame por si só

não gera um aumento da aprendizagem dos alu-

nos. o exame é um dos meios para fazer a avalia-

ção dos alunos e é um fator positivo, mas a repro-

vação em si própria não pode ser uma cultura. ou

seja, o professor e o sistema não é melhor quanto

maior a dificuldade que resulte num maior nível

de reprovação, pelo contrário é melhor quanto

maior for no ensino de aprendizagem. 

Temos ainda de ter orgulho na engenharia que

é feita, seja ela com alunos que entraram com

mais dificuldade, seja com alunos que entraram

com menor dificuldade. com uma ou com outra

verificamos um bom nível de empregabilidade no

estrangeiro. quando se fala dos engenheiros por-

tugueses que vão para a alemanha, suécia, ingla-

terra, em situação de concorrência com os enge-

nheiros espanhois, italianos, estes não têm prefe-

rência por serem portugueses e se estão a ser

bem aceites é sinal que há uma qualificação boa

que é feita em portugal. acho que o sistema, as

instituições e os alunos estão a conseguir respon-

der positivamente. 

Temos também de aceitar que a entrada de

alunos com um sistema facilitado se traduza num

maior insucesso nos primeiros anos de engenha-

ria. Todo o aluno que acaba o secundário na bél-

gica pode candidatar-se ao ensino superior sem

que haja um filtro. o nível de insucesso aproxima-

se dos 40% no 1º ano mas é assumido pela socie-

dade pois o objetivo da bélgica é ter muita gente

qualificada no superior. conseguem ainda que os

jovens tenham mais motivação para continuar a

estudar estando já no superior do que se efetuas-

sem um filtro à entrada que vai fazer com que não

consigam entrar e depois desistam de o fazer. 

Voltando à questão dos exames, até agora há

uma boa resposta da engenharia porque a empre-

gabilidade dos engenheiros fora do país é bem

aceite e mostra a sua capacidade. portanto, o que

era importante verificar é  se o que está mais des-

fasado é a aprendizagem ou se é a dificuldade do

exame. podiamos dar a nossa prova a alunos

estrangeiros e verificar a resposta deles mas nin-

guém tem coragem de colocar isto em cima pois

têm medo de parecer pouco exigentes inteletual-

mente. o resultado disso é que o próximo ano

letivo vai ser pior nas entradas. o número de

jovens em engenharia tem vindo a reduzir, ou seja

o efeito do aumento da dificuldade tem-se tradu-

zido na exclusão das pessoas e não no aumento

da aprendizagem o que leva os jovens a desistir

dos cursos de engenharia e a seguir para cursos

com pouca empregabilidade, que o país não pre-

cisa mas que é aquele que facilita a entrada.

daqui a uns anos vamos ver o que vai aconte-

cer quando estiver muita gente na área das ciên-

cias sociais, da comunicação, que não dão res-

posta em termos de produtividade do país.

de que forma se pode combater esta situação?

Que estratégias se podem acionar?

como referi, uma das formas seria olhar para

a questão dos exames e analisar.outra seria fazer

uma demonstração das potencialidades de uma

formação em engenharia.
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isso entronca numa questão essencial que é o

papel da oE na visibilidade da engenharia. A oE

quer ter um papel mais ativo neste campo. como

podem existir sinergias entre instituições no sen-

tido de facilitar o reconhecimento profissional?

mais que ninguém cabe à oE o desenvolvi-

mento da visibilidade da engenharia. deve ser a

própria ordem a referir os casos de sucesso que

existem e fazer uma apologia do nível da enge-

nharia portuguesa que é conseguido e que dá

cartas em todo o mundo.

Na minha opinião este papel tem de ser assu-

mido em conjunto com as universidades que tam-

bém procuram perceber o caminho que seguem

os seus formados. mostrar a oferta que existe e a

diferenciação entre as instituições é bastante posi-

tivo, não só para os alunos como para uma apo-

logia social da engenharia portuguesa. 

isto não significa que se vai resolver alguma

coisa no número de entradas para os cursos de

engenharia. Não devemos ficar presos na questão

dos exames, mas fazer a apologia nacional e inter-

nacional do nível da engenharia portuguesa. se

mostrarmos a enorme capacidade de resposta

que os nossos jovens estão a ter no país e no

estrangeiro temos uma boa carta de recomenda-

ção e haverá aqui uma dinâmica positiva para que

mais jovens enveredem pela área da engenharia,

mas volto a referir que não é o suficiente. Estes

dois pontos, valorização da profissão e exames de

acesso devem ser vistos numa lógica de comple-

mentariedade. 

A Engenharia civil foi dos cursos mais penaliza-

dos. na sua opinião o que contribuiu para isso?

A crise explica tudo?

acho que sim. Não vejo mais nenhuma razão

para que engenharia civil tenha tido uma quebra

maior que as outras engenharias a não ser a visão

de que sendo a Engenharia civil uma atividade

empresarial muito ligada a ciclos económicos de

crescimento ou recessão e como as obras públi-

cas pararam e a construção deixou de existir a

visão que passou para a opinião pública foi de

recessão económica e de grande nível de desem-

prego. portanto isto deveu-se muito em resultado

da crise e não por menor capacidade das pessoas

em engenharia civil. o nível da Engenharia portu-

guesa sempre foi considerado muito bom e não é

agora que o vai deixar de ser. o que me admira é

que uma área ligada, a arquitetura, não tenha tido

a mesma resposta, e tem um nível de emprega-

bilidade mais baixo que a engenharia civil. 

há quem afirme que formação em engenharia

civil estava muito vocacionada para o emprego

interno, enquanto outras engenharias tinham

uma visão mais alargada para o nível internacio-

nal. partilha desta opinião?Acha que pode ser

um condicionante?

pode ser na empregabilidade que existia e na

sua  repentina diminuição. ao longo dos anos a

área que tinha mais emprego era a civil, ou seja ,

o nível de crescimento económico que o país

tinha e o investimento em obras públicas era

muito grande e portanto os engenheiros civis

eram muito requisitados. o crescimento econó-

mico que o país estava a ter ao nível das obras

públicas, pela introdução dos fundos comunitá-

rios e mesmo ao nível privado era enorme e desta

forma os alunos eram todos absorvidos. Não se

estava a prever a crise em que o país podia entrar.

o mercado interno absorvia tudo e portanto

não havia a necessidade de introduzir outras

valências em que não se via utilidade. claro que

agora isto tem de ser repensado. a área da enge-

nharia civil tem ainda a dificuldade de estar muito

ligada à legislação e às regras estabelecidas em

cada país e que são diferentes, portanto obriga a

outro tipo de preparação. as outras engenharias

são mais ligadas a um processo universal e não

estão tão sujeitas às normas de cada país.   

não podendo generalizar esta situação a todas

as áreas de engenharia, quais os cursos que con-

sidera com maior potencial na área de emprego

e especificamente aqui no politécnico?

Na área da informática o potencial é grande e

a engenharia mecânica é hoje em dia dos cursos

mais pretendidos. os cursos de gestão industrial

são também muito adequados pois estão muito

adapta dos para dar resposta às necessidades do

país.

o ipb tem em atenção todas estas variáveis  e

prepara os alunos para a realidade da região e do

país. Neste aspeto uma engenharia com fator de

universalidade tem uma maior empregabilidade.

ao nível da agronomia também temos verificado
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um bom nível de empregabilidade. apesar da

área agricola ser uma área pouco estimada e nor-

malmente pouco pretendida começam a notar-se

as suas potencialidades e por isso começa a ser

procurada. por exemplo o vinho foi o sector agrí-

cola que mais cresceu e mais evoluiu, muito gra-

ças à enologia e à capacidade de se fazer vinho.

A multiplicidade de cursos de engenharia exis-

tente a nível nacional será coadunante com as

exigências do mercado europeu? E com os res-

tantes?

acho que deve haver uma regulação das áreas

de engenharia. é bom para os jovens e para o sis-

tema. a criação de cursos atípicos da engenharia

relaciona-se com a tentação das instituições em

captar os jovens para a área da engenharia afir-

mando-os como uma engenharia diferente e com

uma maior empregabilidade. contudo o que se

verifica é que a maior parte das engenharias são

na sua essência repetidas e isso leva a uma des-

caraterização do próprio grau e nem é benéfico

para o paísl. 

sendo do conhecimento público que as institui-

ções de ensino superior passam por momentos

conturbados devido à diminuição de financia-

mento e restrições de autonomia de gestão.

como é que o ipb tem reagido a esta situação? 

Temos de ser sinceros. a partir do momento em

que há uma redução do financiamento, cerca de

30% ao longo dos últimos anos, a qualidade do

ensino é afetada. Também não era aceitável para

ninguém que no meio de um esforço tão grande

que o país está a fazer o ensino superior passasse

à margem. é necessário perceber que há menos

qualidade no setor da saúde como há no ensino

superior, que resulta da quebra no financiamento,

temos de ver de que forma vamos atuar.

No ipb temos procurado aumentar as receitas

próprias, conseguir projetos de investigação e

cativar alunos estrangeiros. Neste momento num

universo de 7000 alunos cerca de 2000 são alu-

nos estrangeiros o que demonstra a qualidade da

instituição. bragança tem um custo de vida baixo,

uma boa qualidade de vida e uma grande vanta-

gem de internacionalização, estas razões fizeram

com que uma das opções estratégicas do instituto

fosse a  internacionalização. 

na sua opinião, de que forma a Engenharia por-

tuguesa pode contribuir para solucionar a crise

económica financeira que se vive no país?

a Engenharia portuguesa é dos setores com

maior capacidade de resposta. portugal tem uma

grande capacidade ao nível do sector agricola. o

turismo é também uma das áreas com maior capa-

cidade de expansão. contudo, apesar das grandes

potencialidades temos de ser realistas e admitir que

não é suficiente. o país para ter uma resposta eco-

nómica tem de ter indústria e para isso tem de ter

engenharia. o país não vai dar resposta à crise só

com a agricultura e o turismo, setores em cresci-

mento, tem de produzir do ponto de vista industrial.

a solução passa pela reindustrialização do país. 

Também tenho algum receio que com poucos

engenheiros deixemos de ter engenheiros com

capacidade de resposta e proatividade, pois  ao

serem poucos vão ter um mercado facilitado e

isso resulta numa menor qualidade e exigência da

engenharia. será que estamos a qualificar o

número  de engenheiros que o país irá precisar

para a reindustrialização?!

como tem visto a atuação da oE no exercício da

profissão? As engenharias designadas “clássi-

cas” são as que têm mais atos regulados pela

legislação nacional. não deverão os atos de

outras engenharias ser também objeto de regu-

lação/reconhecimento? 

Era bom que houvesse um exercício corpora-

tivo, no bom sentido, da atividade da engenharia

para garantir uma maior visibilidade. a oE, por

causa da regulação,  foi sempre muito mais orien-

tada para a questão da engenharia civil, eletrotéc-

nica e mecânica, contudo não me parece que

seja por um acréscimo de regulamentação que se

deve caminhar. 

uma intervenção construtiva da oE, até no

processo formativo dos engenheiros, uma  repre-

sentatividade corporativa, uma transmissão do

valor da engenharia que não fique só na regula-

mentação das engenharias clássicas e a afirma-

ção da engenharia portuguesa em outros países

era muito positivo. a regulamentação deve existir

mas deve haver uma representatividade, uma

interação com as instituições de ensino no cami-

nho a seguir e numa afirmação do valor da enge-

nharia em portugal e no estrangeiro. 
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EngEnhAriA gEogrÁficA
– EvoLução do nÚMEro dE
dipLoMAdos nA EspEciALidAdE
(oErn 1996-2011)

desde 1956, que a Engenharia Geográfica faz parte do grupo de Especialidades de Engenharia da

ordem dos Engenheiros (oE). 

a Engenharia Geográfica tem por objetivo o estudo, medição e representação da superfície terrestre,

na sua figura tradicional sob a forma de representações cartográficas ou, mais atualmente, através de

informação geográfica digital. Estuda as técnicas de observação e medição da Terra com vista à obten-

ção de informação posicional e qualitativa da superfície da Terra. Faz uso de métodos de aquisição de

dados por via terrestre ou espacial, particularmente dos satélites destinados à observação da Terra e

ao posicionamento e Navegação. é, atualmente, uma área de suporte para inúmeros estudos de outras

áreas, nomeadamente ambientais e de planeamento do território, entre outros. [2]

deste modo, os principais domínios sócio-económicos de intervenção do Engenheiro Geógrafo

são o posicionamento, a produção de informação Geográfica e a administração do Território. os

respetivos sectores de atividade são: a Topografia, a Geodesia, a hidrografia, a cartografia, a Foto-

grametria e a deteção Remota, os sistemas de informação Geográfica e o cadastro. [1]

os cursos de Engenharia Geográfica, lecionados nas universidades de lisboa, coimbra e porto,

foram reorganizados de acordo com o processo de bolonha, em dois ciclos de preparação, um 1º

ciclo (licenciatura) com uma duração de 6 semestres/180 EcTs e um 2º ciclo (mestrado) com uma

duração de 4 semestres/120EcTs. [1]

Na Faculdade de ciências da universidade do porto (Fcup), o 1º ciclo de formação ‘ciências de

Engenharia’ contempla os perfis Engenharia agronómica, alimentar e Geográfica.

ao longo dos anos temos assistido a um decréscimo do número de alunos que se candidatam às

universidades portuguesas e o curso de Engenharia Geográfica não foge à regra. os dados disponíveis

pelo observatório do Engenheiro a partir do tratamento dos dados do iNE não nos permitem aferir

quantos alunos terminam a licenciatura em ciências de Engenharia – perfil Geográfica (sabemos ape-

nas o total de alunos que concluiu a licenciatura em ciências de Engenharia) acrescido de mestrado

em Engenharia Geográfica, justificando deste modo o elevado número de alunos nos anos 2007 a

2010, como se pode analisar pela tabela e gráfico seguinte.

ALExAndrinA

MEnEsEs

coordenadora do

colégio Regional

de Engenharia Geográfica

da oERN

“ao loNGo dos aNos TEmos
assisTido a um dEcRéscimo do

NúmERo dE aluNos quE sE
caNdidaTam Às uNiVERsidadEs poR

TuGuEsas”
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ao analisarmos o gráfico n.º 1 (Número de diplomados em Engenharia Geográfica por ano letivo),

em especial para o período anterior ao início da aplicação do processo de bolonha (2003/04), verifica-

se um pico de diplomados: 51. a Escola mais representativa foi a Faculdade de ciências e Tecnologia

da universidade de coimbra, com cerca de 41% dos diplomados. o segundo pico verifica-se no primeiro

ano em que saem diplomados pós-bolonha: 2006/07, em que a Escola mais representativa passou a

ser a Faculdade de ciências da universidade de lisboa, com 80% dos diplomados. Verifica-se que o

ano em que houve um maior número de diplomados foi em 2010/2011, cerca de 47% com origem da

Faculdade de ciências da universidade de lisboa.

AcEsso à oE

o Regulamento de admissão e qualificação (Raq) da ordem dos Engenheiros aprovado na assem-

bleia de Representantes extraordinária de 2 e 9 de Julho de 2011, define como graus de qualificação

aos membros efetivos:

a) Grau de qualificação E1 – membros com licenciatura em engenharia; 

b) Grau de qualificação E2 – membros com mestrado em engenharia; 

c) Grau de qualificação E3 – membros com doutoramento em engenharia.

é certo que a implementação da reforma de bolonha permite uma elevada mobilidade entre ciclos

de estudos, no entanto, por razões do foro da gestão interna de algumas Escolas de Engenharia do

subsistema do Ensino universitário, que oferecem mestrados integrados numas áreas da Engenharia

e não oferecem noutras, existem licenciados em ciências de Engenharia que acedem a mestrados

em Engenharia (2º ciclo) e ficam impossibilitados de se candidatar à admissão na ordem dos Enge-

nheiros.

os estudantes que terminem uma licenciatura em ciências de Engenharia que seja parte integrante

dum mestrado integrado e que decidam prosseguir estudos através de um mestrado em Engenharia

(2º ciclo), ficam impossibilitados de se candidatar à admissão na ordem dos Engenheiros para o grau

E2. Estas situações prejudicam as naturais expetativas de candidatura à ordem dos Engenheiros para

admissão ao grau E2. Neste sentido, o conselho diretivo Nacional da ordem dos Engenheiros, na reu-

nião ordinária de 26 de Julho de 2012, deliberou, a título transitório, até posterior alteração do Regu-

lamento de admissão e qualificação, aceitar as candidaturas à admissão ao grau E2 dos titulares de

mestrado (2º ciclo) em Engenharia, oriundos da Faculdade de ciências e Tecnologia da universidade

de coimbra com mestrados em Engenharia Geográfica, em Engenharia Geológica e de minas e em

Engenharia de materiais e dos titulares dos mestrados em Engenharia Geográfica e Engenharia de

minas e Geo-ambiente, da universidade do porto; e aceitar as candidaturas à admissão ao grau E2

Q10 – Estabelecimento de ensino, de 1995/1996 a 2010/2011

1995/ 1996/ 1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/
/1996 /1997 /1998 /1999 /2000 /2001 /2002 /2003 /2004 /2005 /2006 /2007(3) /2008(4) /2009 /2010 /2011

Escola hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM hM

Escola superior de Tecnologia

e Gestão da Guarda
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

Faculdade de ciências (ul) 8 19 12 5 10 21 11 20 19 7 31 45 11 15 16 31

Faculdade de ciências (up) 10 2 7 5 7 11 11 12 11 4 7 4 32 31 27 12

Faculdade de ciências

e Tecnologia (uc
9 5 6 5 2 10 12 8 21 10 3 7 6 2 5 1

Total 27 26 25 15 19 42 34 40 51 21 41 56 49 48 48 66

gráfico 1 (em cima)

Fonte: Observatório do Engenheiro OERN

quadro 1 (em cima)

Fonte: Observatório do Engenheiro OERN
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dos titulares de mestrado (2º ciclo) em Engenharia, que anteriormente tenham completado uma licen-

ciatura em ciências de Engenharia, integrada num mestrado integrado em Engenharia. 

Face ao exposto, atualmente para garantir o acesso à oE dos alunos provenientes da Fcup, será

necessário realizar a licenciatura em ciências de Engenharia – perfil Geográfica, acrescido do mestrado

em Engenharia Geográfica.

como se pode analisar pela tabela seguinte, a entrada para a oE não corresponde ao número de

alunos que efetivamente terminam os estudos. Entendemos que o pico de entradas para a oE registado

no ano de 2005 se deveu ao fecho das licenciatura pré-bolonha.

Em valores absolutos os anos mais representativos relativamente ao n.º de membros inscritos foi o

ano de 2005 com 17 e o ano de 2011 com 13, como se pode verificar no quadro 2.

Já quando analisamos o gráfico 2 constatamos que o ano 2005 é o ano mais representativo em

que aderiram à oERN, 80% dos diplomados.

de forma a combater a baixa adesão à oE, por parte de algumas especialidades, a oE da Região

Norte tem desenvolvido esforços no sentido de divulgar a ordem dos Engenheiros e a Engenharia

junto das Escolas de Engenharia da Região Norte, mantendo uma das suas principais linhas de atua-

ção: ligação às universidades e aproximação aos estudantes de engenharia. através das intervenções

dos representantes institucionais da oERN, estes eventos permitem aos alunos e profissionais de

engenharia consciencializarem-se da importância da oE na qualificação profissional, na promoção,

defesa e reconhecimento da engenharia. paralelamente é dada a possibilidade de esclarecer dúvidas

relacionadas com a oE, assim como efetuar inscrição como membro estudante, no stand da oERN

presente no local.

o Grupo de Trabalho dos Jovens Engenheiros da Região Norte desempenha aqui um papel fun-

damental, uma vez que se encarrega de promover a aproximação dos jovens engenheiros e estudantes

de engenharia à ordem dos Engenheiros, organizando o dia da ordem nas universidades, desenvol-

vendo ações dedicadas aos desafios atuais do empreendedorismo, inovação e sustentabilidade e

demais atividades que permitam uma melhor integração dos jovens engenheiros.

Q19 – Membros inscritos na oErn, de 1996 a 2011

Escolas portugal 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Escola superior de Tecnologia

e Gestão da Guarda

Faculdade de ciências (ul) 2

Faculdade de ciências (up) 1 1 3 5 4 1 7 3 5 16 6 6 2 6 3 11

Faculdade de ciências

e Tecnologia (uc
2 1 1 2 1

Total 1 3 4 6 4 1 9 3 5 17 7 6 3 6 3 13
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oErn – geográfica

bibLiogrAfiA / rEfErênciAs bibLiogrÁficAs

[1] site da ordem dos Engenheiros, www.ordemengenheiros.pt

[2] site da Fcup, www.fc.up.pt

quadro 2 (em cima)

Fonte: Observatório do Engenheiro OERN

gráfico 2 (em cima)

Fonte: Observatório do Engenheiro OERN



obJEto
partimos da hipótese em que uma entidade adjudicante procede à aber-
tura de procedimento concursal, com o objeto do contrato de aquisição
e prestação de serviços de análise de projeto, consultoria, Gestão, Fis-
calização e coordenação de obra. E, ainda, considerando que a entidade
adjudicante pretender contratar Engenheiros para a prestação dos servi-
ços referidos.
para efeitos do código dos contratos públicos (doravante apenas ccp),
teremos de aferir quanto ao valor do contrato a celebrar enquanto valor
máximo do benefício económico que será pago pela entidade adjudicante
e pode ser obtido pelo adjudicatário (Engenheiros).

AnÁLisE
é indubitável que o preço-base constitui um parâmetro do caderno de
Encargos, traduzindo, até, o valor máximo que a entidade adjudicante
se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem
o objeto do contrato – cfr. acórdão do Tribunal de contas de 14 de Julho
de 2011 (58/2011 - 14/07/2011 – 1ª sEcção/ss).
E, seguramente, que o preço-base figura como um elemento essencial
do caderno de Encargos – cfr. artigo 17º, artigo 47º e artigo 97º, todos
do ccp.
sempre considerando que, no presente regime (ccp), o conceito de valor
do contrato representa o valor máximo do benefício económico que pode
resultar do contrato para o concorrente adjudicatário.
porquanto é fundamental salientar que nesse preço base têm forçosa-
mente de estar incluídos, com a exigência de um nexo causal, os seguin-
tes elementos: (1) o preço contratual; (2) todo o tipo de prestações objeto
do contrato.
daí que a alteração (alteração do preço-base) efetuada ou a efetuar, no
decurso da execução do contrato, em virtude do preço-base não corres-
ponder a todos os trabalhos/prestações que constituem o seu objeto, 
o que constitui uma modificação substancial e essencial do caderno de
Encargos, conduzindo, inevitavelmente, à inverificação dos pressupostos
que levaram à contratação de determinado concorrente / interessado.
ademais, e sublinhe-se, embora enalteçamos os esforços tendentes à
boa gestão dos dinheiros públicos, importa sublinhar que o preço-base
deverá harmonizar-se com o cumprimento da lei aplicável, sob pena de
perigarem os esteios que suportam o estado de direito: princípios da
igualdade, Transparência e da concorrência.
a violação dos preceitos normativos supra referenciados, artigos 17º, 47
e 97º, todos do ccp, induz, sem equívoco, a constatação de que, afinal,
no decurso da execução do contrato objeto do procedimento pré-con-
tratual, nos deparamos com a ausência de harmonização e avaliação dos
riscos por parte da entidade adjudicante, não correspondendo o preço-
base ao valor máximo de todas as prestações que constituem o seu
objeto.
bem como a factualidade de que, analisado cada caso concreto, pode-
mos encontrar, na execução do contrato, vários trabalhos não previstos,
quanto à sua quantidade, mas que são essenciais e constituem uma
modificação objetiva do contrato, com consequências gravosas, quer

prEço-bAsE “AnorMALMEntE bAixo” dE concurso pÚbLico dE prEstAção dE sErviços dE AnÁLisE dE
proJEto, consuLtoriA, gEstão, fiscALizAção E coordEnAção dE sEgurAnçA EM obrA dA EMprEitAdA

para o interesse público e interesses privados, com ponderação obriga-
tória em fase de procedimento pré-contratual, respetivamente.
ademais, até pode acontecer que afinal, nos deparamos com a ausência
de concurso enquanto tipo de procedimento, que, no caso apenas se
teria utilizado o procedimento de ajuste direto, e se mostrava obrigatória
a utilização de concurso público.
Nestas circunstâncias, porque implicam a falta e ilegalidade de um ele-
mento essencial da adjudicação, o preço base, para além de gerar a res-
petiva nulidade, nos termos do artigo 133º, n.º 1, do código de procedi-
mento administrativo e artigo 284º, n.º 2, do ccp.
a referida nulidade é, como é bom de ver, transmissível ao contrato cele-
brado, com consequências óbvias, nos termos do artigo 283º, n.º 1, do
ccp.
mesmo que, assim, não se entendesse, a anulabilidade, conforme o dis-
posto no artigo 284º e artigo 285º, ambos do ccp, sempre podem ser
invocadas pelo ente privado, interessado/concorrente, durante a fase de
procedimento pré-contratual, 
isto, claro está, conforme o disposto no artigo 100º e ss do código do
processo dos Tribunais administrativos, no prazde 1 (um) mês da data
da publicação em diário da República, do anúncio do procedimento pré-
contratual, onde conste a expressa indicação do preço-base, objeto da
impugnação.
Nesse sentido, concluindo, considerando o exposto, a não observação
do disposto nos artigos 17º e 47º do ccp, em virtude do preço-base não
corresponder ao preço máximo de todas as prestações objeto do contrato,
constitui ilegalidade do procedimento pré-contratual.
E, ainda e, obviamente, o princípio da concorrência consagrado no artigo
1º, n.º 4, e os restantes princípios de Transparência e igualdade, não são
cumpridos aquando da situação prevista no ponto anterior, sendo, tam-
bém, fundamento para a eventual ilegalidade do procedimento pré-con-
tratual.
Em conclusão, salvo melhor opinião, tem absoluto fundamento a impug-
nação do preço-base que não seja o preço máximo que a entidade adju-
dicante pagará na execução do contrato por todas as prestações que
constituem o seu objeto, 
com fundamento nas ilegalidades supra, com o regime de invalidade con-
soante a gravidade e sanção aplicável, analisado cada caso em concreto
– cfr. artigos 1º, n.º 4, 17º, 47º, 97º e 283º e ss, todos do ccp, artigos 3º e
ss, e artigo133º e ss, todos do cpa e artigo 100º e ss do cpTa. 
a solução poderá partir pelo disposto no artigo 47º, n.º 5, do ccp, nomea-
damente que a fixação do preço seja efetuada, pela entidade adjudicante,
com a limitação do caderno de encargos estabelecer apenas preços base
unitários, com o critério da proposta mais vantajosa, conforme o disposto
no artigo 74º, n.º 1, alínea a), do ccp.

nesse sentido, a entidade adjudicante deixaria ao critério dos concorrentes a
apresentação de propostas com os preços unitários, com os valores unitários
dos produtos pelas respetivas quantidades de trabalho previstas, constituindo
preços base máximos com menor margem de erro e mais especificidade, quer
para o interesse público, quer para o interesse privado.

referências:
•código dos contratos públicos (ccp) – aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as seguintes alterações: dl n.º 149/2012, de 12/07; lei n.º 64-b/2011, de 30/12; dl

n.º 131/2010, de 14/12; lei n.º 3/2010, de 27/04; dl n.º 278/2009, de 02/10; dl n.º 223/2009, de 11/09; lei n.º 59/2008, de 11/09; Rect. n.º 18-a/2008, de 28/03.
•código de processo nos Tribunais administrativos (cpTa) – aprovado pela lei n.º 15/2002 de 22 de Fevereiro, com as seguintes alterações: lei n.º 63/2011, de 14/12; lei n.º 59/2008, de

11/09; lei n.º 4-a/2003, de 19/02; Rect. n.º 17/2002, de 06/04.
•�código do processo administrativo (cpa) – aprovado pelo decreto-lei n.º 442/91 de 15 de novembro, com as seguintes alterações: dl n.º 18/2008, de 29/01; dl n.º 6/96, de 31/01; Rect.

n.º 22-a/92, de 29/02; Rect. n.º 265/91, de 31/12.
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António Vasconcelos

Troleicarros do Porto
QUATRO DÉCADAS NA CIDADEREGIÃO NORTE
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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 objetivos 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 objetivo

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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AgEndA
sEtEMbro

09 dE sETEmbRo

JaNTaR-dEbaTE

região e território

poRTo

20 dE sETEmbRo

dia regional norte

do Engenheiro 2014

VidaGo

outubro

17 E 18 dE ouTubRo

xx congresso da ordem dos

Engenheiros

poRTo

Junho

Exposição

olhar os outros

– de Maria helena Kol 

salão Nobre câmara municipal 

maTosiNhos

30 dE JuNho

papel da oE no contexto atual:

uma visão político-económica

poRTo

30 dE JuNho

transformações de coordenadas

para o sistema Etrs89/pt-tM06

ordem dos Engenheiros

sede Regional

poRTo

07 dE Julho

Workshop gratuito – certificação

em gestão de projetos

ordem dos Engenheiros

sede Regional

poRTo

07 E 08 dE Julho

sistemas de informação

geográfica:

iniciação ao Quantum gis

ordem dos Engenheiros

sede Regional

12 dE sETEmbRo

Estratégia Empresarial

liderança para vencer

ordem dos Engenheiros

sede Regional

poRTo

25 dE sETEmbRo

negócios – o essencial para

jovens empreendedores

ordem dos Engenheiros

sede Regional

poRTo

forMAção
2014




