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29 de junho de 2019

14h00 Receção na Aula Magna da UTAD
14h15 Abertura das Celebrações do Dia Regional do Engenheiro
14h30 Intervenções:
José Carlos Pinto, Delegado Distrital de Vila Real

EDITORIAL

Programa
Joaquim Poças Martins
Presidente do Conselho Diretivo da
Ordem dos Engenheiros - Região Norte

Gerardo Saraiva de Menezes, Presidente da Assembleia Regional Norte
Joaquim Poças Martins, Presidente do Conselho Diretivo da Região Norte
António Fontainhas Fernandes, Reitor da UTAD
Rui Santos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real
15h15 Entrega dos Prémios Melhor Estágio Norte pelos Coordenadores dos Colégios
16h15 Coffee break
16h45 Cerimónia Protocolar
Homenagem a Engenheiros da Região Norte
António Fontainhas Fernandes
Engenheiro e Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
Luís Ramos
Engenheiro, Professor Universitário e Deputado da Assembleia da República
•

Receção de novos membros efetivos e estudantes

•

Distinção de membro sénior

•

Distinção de membro com 10 e 25 anos de inscrição na OE

18h15 Encerramento
Carlos Mineiro Aires, Bastonário da Ordem dos Engenheiros
18H45 Plantação de árvore no Jardim Botânico da UTAD

Bem-vindos ao
Dia Regional do
Engenheiro 2019
O Dia Regional do Engenheiro é, sobretudo, um dia de reconhecimento e homenagem
aos membros da Ordem dos
Engenheiros – Região Norte.
É com grande alegria, que
estamos em Vila Real, e que
vamos, mais uma vez, distinguir os membros sénior e os
engenheiros que agora completam 10 e 25 anos de membro efetivo. Mas é também
com grande satisfação que
vamos dar as boas-vindas
aos novos membros estudantes e efetivos que completam
neste dia mais um passo importante dentro da OERN.
Hoje vamos também homenagear dois prestigiados
engenheiros: António Fontainhas Fernandes e Luís
Ramos. Duas personalidades
que muito têm contribuído
para a excelência da OE pelo

desempenho nos diversos
cargos que exercem na sua
vida profissional e também
aqueles que exerceram nas
diferentes estruturas da OE.
Tal como em 2018, este
ano também vamos premiar os Melhores Estágios
Norte de cada Colégio.
Depois do último Dia Regional do Engenheiro continuámos a desenvolver
atividades e formações,
sessões e visitas técnicas,
entre outras. Mas desde
então houve também mudanças. Este foi um ano de
eleições de novos corpos
sociais da OERN. Há por
isso hoje um novo conselho
diretivo, novos colégios e
novas delegações. Há, com
toda a certeza, uma equipa
renovada e comprometida,
que trará uma nova vitali-

dade à OERN e defenderá
sempre a Engenharia e os
nossos engenheiros.
Vamos continuar a discutir os atos de Engenharia, a
ética e deontologia, as competências, os honorários,
a nova legislação ou a sua
falta, o Código da Contratação Pública, os preços anormalmente baixos em muitos
concursos públicos. Mas vamos também discutir comunicação, soft skills, empregabilidade e oportunidades
nacionais e internacionais.
Termino, lembrando que
hoje não é apenas um dia de
celebração. É, sobretudo, um
dia de reconhecimento, partilha e (re)encontros. Desejo
a todos, um excelente Dia Regional do Engenheiro 2019.
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que nos unem
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Hoje celebramos este dia pela 15a vez,
tendo já homenageado 37 engenheiros

Há engenheiros
para recordar e
homenagear
Ainda se lembra
de todos os nossos
homenageados?

Em 2005, no Forte de Santiago, em Viana do Castelo,
Aristides Guedes Coelho e
João Pedro Valença foram
os primeiros dois homenageados naquele que foi
também o 1º Dia Regional
do Engenheiro. À data Gerardo Saraiva de Menezes
presidia o Conselho Diretivo da Região Norte.

São 36 engenheiros e 1 engenheira.
No total, foram 37 dos mais
prestigiados da Ordem dos
Engenheiros – Região Norte que
receberam esta homenagem.

2019
Vila Real
António
Fontainhas
Fernandes

2017

Porto

2015

Arcos de Valdevez

José Ferreira Lemos

Luís Braga da Cruz

Raul Vidal

Gerardo Saraiva de Menezes

Sebastião Feyo de Azevedo

António Vasconcelos

Luís Ramos

2018

Porto

2013

Santo Tirso

De lá para cá, passaram 14
anos e hoje celebramos a 15ª
Edição do Dia Regional do Engenheiro. Com ela chegamos
aos 37 ilustres engenheiros
homenageados durante as
celebrações deste dia.
António Fontainhas Fernandes e Luís Ramos são os
engenheiros que este ano
recebem a merecida home-

2010

Guimarães

nagem. Os seus percursos
académico e profissional, e
o prestígio conquistado, são
um exemplo e orgulho para
a Ordem dos Engenheiros
– Região Norte e para a Engenharia, bem como uma
inquestionável referência
para as gerações vindouras.

2007

Mirandela

Alberto Castro Fernandes

Adelino Coelho Lima

Agostinho Alvares Ribeiro

João Porto

Sérgio Machado dos Santos

Luís Machado Rodrigues

José Simões Cortez

2009

2006

António Mota

José Novais Barbosa

Belmiro de Azevedo

2008

2005

2012

Bragança

Porto

Porto

António Jorge Nunes
Horácio Maia e Costa

2016

Fafe

2014

Vila Real

Ângelo Paupério

José Marques dos Santos

António Adão da Fonseca

António Cunha

José Vieira

Carlos Amorim Silva

José Ramos

Manuel Ferreira De Oliveira

Francisco Mesquita Machado

Vítor Abrantes

9

Luís Coutinho

2011

Ponte de Lima

Vila Real

Viana do Castelo

Maria Isolete Matos

Luís Valente de Oliveira

Aristides Guedes Coelho

Carlos Brito

Manuel Cardoso Simões

João Pedro Valença

29 de junho de 2019 11

Há Engenharia onde há engenheiros

HOMENAGEADO DRE 2019

10

“O futuro exige
dos engenheiros
capacidade de
liderança”

António
Fontainhas
Fernandes

Por que razão é
importante estar
inscrito na Ordem
dos Engenheiros?

Engenheiro e Reitor da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

Há um percurso
na Ordem para
recordar
1993

Nasceu em Guimarães no
ano de 1961. Licenciou-se
em Engenharia na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, em Vila Real, da
qual é Reitor desde 2013 e
onde é professor catedrático
de Bioquímica Ambiental.
É ainda Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)
e da Associação das Universidades Portuguesas (AUP).
Na Ordem dos Engenheiros desempenhou diversas
funções incluindo a de Coordenador do Colégio Regional
de Engenharia Agronómica.

É autor de uma centena de
artigos em revistas nacionais
e internacionais, participou
em diversos projetos de I&D,
foi presidente da Associação Ibero-americana de
Toxicologia e de Contaminação Ambiental e integra
diversos júris de inovação e
de empreendedorismo.
Da vasta lista de funções,
coordena ainda o consórcio das Universidades do
Norte - UNorte.pt, o Centro
de Estudos Euro-Regionais
Galiza – Norte de Portugal
(CEER), representa as Universidades Portuguesas no
“RIS3 Expert Group” da Eu-

ropean University Association, no Conselho Regional
da CCDR-N, no Conselho
Consultivo da A3ES e na direção do UNIVERSIA.
Integra ainda Comissão
Técnica Independente para a
Descentralização por despacho de 2018 da Assembleia
República, os corpos sociais
do Regia Douro Parque e da
Associação do Parque de Ciência e Tecnologia PortusPark. Integrou a Comissão
Externa da Candidatura de
Guimarães a Capital Verde
Europeia 2020 e foi membro
da Comissão Consultiva da
Sociedade Ponto Verde.

Inscrição na Ordem dos
Engenheiros (Colégio de
Engenharia Agronómica)

2004-2007

Coordenador do Colégio Regional
de Engenharia Agronómica

Em primeiro lugar, somente a Ordem dos Engenheiros pode atribuir o título
profissional e regulamentar a profissão, a par da
defesa dos direitos dos
membros, da ética profissional e de exercer a ação
disciplinar sobre os engenheiros. Por outro lado, ser
membro da Ordem é fundamental para defender a
função social, a dignidade
e o prestígio da profissão.
No futuro, a inscrição na OE
vai ter um papel facilitador
da mobilidade académica e
profissional, em cursos que
tenham um selo de garantia
de alta qualidade na Europa
e no exterior, como é o caso
do “European Acredited Engineer” (EUR-ACE).

20O7-2010

Quais as características
mais importantes
para se ser um bom
engenheiro?

2010-2016

A escolha de um boa escola de Engenharia é determinante para o sucesso de
um profissional; uma escola que desenvolva atitudes multidisciplinares, de
trabalho colaborativo e em

Vogal do Conselho Nacional
do Colégio de Engenharia
Agronómica

Membro do Conselho de
Admissão e Qualificação da OE

rede, e de adaptação aos novos desafios societais. Mas,
o futuro exige dos engenheiros capacidade de liderança,
de comunicação e de abertura à participação em redes e
de interação criativa entre o
pensar global e o atuar local.
Qual o melhor conselho
para as gerações futuras
de engenheiros?
Temos vindo a assistir à
convergência das tecnologias digitais, físicas e
biológicas, a quarta revolução industrial, que se
prevê ser disruptiva e provocar mudanças sensíveis
na sociedade, ao nível do
conceito de trabalho e de
emprego. Este cenário exige um maior dinamismo e
capacidade de adaptação
à mudança dos futuros engenheiros. Exige ainda uma
constante procura de novas
competências, à formação
ao longo da vida, recorrendo a modernas plataformas
e ferramentas tecnológicas.
Há Engenharia
em tudo o que há?
Dar resposta aos principais
desafios com que a sociedade
se confronta exige novas soluções de Engenharia, embora
seja um exercício de considerável complexidade e exigência, face à imprevisibilidade e
à globalização da informação
e do conhecimento. Sem dúvida que a transformação digital, nomeadamente a IoT, a
inteligência artificial e a robotização, conjuntamente com
outras aceleradas mudanças
tecnológicas, apelam a novas
soluções de Engenharia.
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“Não há (boa) Engenharia
sem paixão.”
HOMENAGEADO DRE 2019

Por que razão é
importante estar
inscrito na OE?

Luís Ramos
Engenheiro, Professor
Universitário e Deputado
da Assembleia da República

Há um percurso
na Ordem para
recordar
1985

Luís Leite Ramos, nasceu em
1961. Licenciado em Engenharia Civil, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do
Porto, Luís Ramos tem ainda
mestrado em Sociologia e Doutoramento em Ciências Sociais.
É professor do Departamento de Engenharias da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, Área de Planeamento e Ordenamento do
Território e deputado da
Assembleia da República.
Na UTAD desempenhou diversos cargos entre eles o de
Diretor do Departamento de
Engenharias da Escola de
Ciências e Tecnologia, Vice-Co-

ordenador do Departamento
de Engenharias, Diretor dos
Cursos de Pós-Graduação e
Mestrado em Engenharia e Planeamento Municipal. Foi vice-coordenador do Projeto Serviço Cooperativo de Extensão
em Trás-os-Montes e Alto Douro (SCETAD), diretor Regional
da Administração Autárquica
(DRAA), na Comissão de Coordenação da Região Norte.
Na Assembleia da República
pertence a diversas comissões
parlamentares da qual se destaca a II Comissão Parlamentar
de Inquérito à Recapitalização
da Caixa Geral de Depósitos e à
Gestão do Banco, a qual preside.

Inscrição na
Ordem dos Engenheiros
(Colégio de Engenharia Civil)

2001-2004
Delegado Distrital da
Delegação de Vila Real

20O4-2007
Vice-presidente do Conselho
Diretivo da Região Norte

2010-2016
Secretário da Mesa da
Assembleia da Região Norte

A primeira razão é que a OE
tem um papel crucial na valorização e na dignificação
da Engenharia e dos engenheiros portugueses. Mas
não é a única, nem a mais
importante. A OE tem também a nobre missão, confiada pelo Estado, da defesa dos
valores éticos e deontológicos e das boas práticas profissionais inerentes à salvaguarda do interesse público
e dos direitos fundamentais
dos cidadãos. Duas boas razões, portanto, para continuar a acreditar que a OE é
indispensável e insubstituível para garantir a excelência
profissional e o bem comum.
Quais as características
mais importantes para se
ser um bom engenheiro?
A Engenharia engloba uma
grande diversidade de profissões. Mas todas têm um
denominador comum: a
capacidade de resolver problemas, regra geral complexos, com recurso a competências técnicas e científicas
avançadas e qualificações
pessoais específicas para
a realização das suas tarefas. Um bom engenheiro é
alguém que combina rigor
e flexibilidade. Rigor no raciocínio e no método para
garantir a fiabilidade das soluções propostas, flexibilidade na adaptação aos diferentes ambientes e culturas.
Um bom engenheiro tem

que cultivar o espírito de
equipa e saber comunicar. A
prática da Engenharia é um
exercício coletivo que pressupõe escutar e aprender
com os outros, ser persuasivo e liderante, diplomata
e bom negociador. E, finalmente, um bom engenheiro
tem que ser curioso e criativo. Curioso relativamente
aos avanços tecnológicos e
científicos da sua área, mas
também ao mundo que o
rodeia. Criativo na busca
das melhores soluções para
resolver os problemas com
que se confronta e cumprir
um dos desígnios fulcrais
da Engenharia: fazer do
nosso planeta um lugar melhor para viver, mais seguro,
confortável e sustentável.

“A OE tem a
nobre missão,
confiada pelo
Estado, da defesa
dos valores éticos
e deontológicos”

Um conselho para os
futuros engenheiros?
Não há (boa) Engenharia
sem paixão. Um engenheiro
tem que gostar e entregar-se de corpo e alma aquilo
que faz. O que me leva a pa-

rafrasear Fernando Pessoa:
«Sê todo em cada coisa. Põe
quanto és no mínimo que
fazes». E também não há
(boa) Engenharia sem riscos. Um futuro engenheiro
tem que estar preparado
para aceitar desafios e mudanças, desfazer rotinas
e pré-conceitos, cultivar a
audácia e o inconformismo. Atributos essenciais
para ser um bom engenheiro já que, como alguém
dizia, esta é uma profissão
que consiste, no essencial,
em fazer em permanência
aquilo que (ainda) não sabemos fazer.
Há Engenharia
em tudo o que há?
A Engenharia está omnipresente em tudo o que nos
rodeia. Por vezes de forma
exuberante, outras discretamente. Do infinitamente grande ao infinitamente
pequeno. Nos edifícios que
habitamos, nos veículos que
conduzimos, nas estradas e
nas pontes que cruzamos,
nas máquinas que utilizamos, nas roupas que vestimos, nos alimentos que ingerimos. A Engenharia e os
engenheiros garantem fiabilidade, funcionalidade, segurança, conforto, velocidade,
satisfação, eficiência, sustentabilidade. São, por isso
mesmo, indispensáveis para
assegurar boas condições de
vida no presente e garantir
um futuro melhor à humanidade, missão que devem
continuar a cumprir com
engenho e arte.

MELHOR ESTÁGIO NORTE
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Orgulho
nas novas
gerações de
engenheiros
Pelo segundo ano consecutivo
os Melhores Estágios Norte
serão premiados

Este ano há 26 nomeados,
distribuidos pelos Colégios
de Civil, Eletrotécnica, Mecânica, Ambiente, Geográfica e
Florestal. Os restantes colégios não irão atribuir prémio
este ano. A OERN pretende
reconhecer o trabalho dos
seus novos membros e incentivar a superação das suas
próprias expectativas. Em
2018, nove engenheiros que
finalizaram estágio de acesso
à Ordem dos Engenheiros no
decorrer de 2017/2018, receberam o prémio pela mão dos
respetivos colégios.
Alguns dos vencedores deixaram o seu testemunho.

Nomeados Melhor Estágio Norte 2019
Colégio de Engenharia do Ambiente
Susana Sousa GRUPO TRABALHO ECONOMIA CIRCULAR OERN

Filipe Matos ISISE - INSTITUTO PARA A SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

Joaquin Uzcategui ELEMENTO FINITO

EM ESTRUTURAS DE ENGENHARIA

João de Sousa LSRE-LCM
Ana Costa ÁGUAS DO PORTO
Camilo Silva CEMMPRE - CENTRO DE ENGENHARIA MECÂNICA,
MATERIAIS E PROCESSOS DA UNIVIERSIDADE COIMBRA

Colégio de Engenharia Eletrotécnica
António Teixeira MP MAIS I - SISTEMA DE CONTROLO DE
Fábio Elói Reis PINTO & CRUZ
Filipe Matos EDP LABELEC
André Ferreira OHM-E, GABINETE DE ENGENHARIA, LDA
Paulo Mota DTE INSTALAÇÕES ESPECIAIS S.A
Colégio de Engenharia Florestal
Óscar Cardoso MUNICÍPIO DE BARCELOS
Célia Ferreira CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE

Vinicio Ribeiro, vencedor Melhor Estágio Norte 2018
Engenharia Eletrotécnica

Emanuel Trigo CORE CONCEPT
Pedro Campos RODIO PORTUGAL S.A.
Andreia Lucas CONSTRUÇÕES CORTE RECTO, LDA
Ana Rocha FEUP - LABORATÓRIO DE FÍSICA DAS CONSTRUÇÕES
José Conceição CONSTRUCT - INSTITUTO I&D EM ESTRUTURAS
E CONSTRUÇÃO

António Solheiro MOTA ENGIL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS; READINESS, T SYSTEMS INTEGRATION

José Cardoso ENESCOORD

“É com enorme orgulho e satisfação
que recebi este reconhecimento
da OERN pelo estágio desenvolvido
na EDP Produção, o qual me
permitiu aprofundar diversos temas
tratados no curso de Engenharia
Eletrotécnica e de Computadores
da FEUP e concretizar a entrada
no mercado de trabalho num grupo
de referência como a EDP.”

Colégio de Engenharia Civil

“Sempre vi os
engenheiros como
heróis anónimos, mas
ver o nosso trabalho
a ser reconhecido é
uma motivação extra
para enfrentar os
desafios diários.”
André Cordeiro, vencedor Melhor Estágio
Norte 2018 Engenharia do Ambiente

Colégio de Engenharia Mecânica
Diogo Espregueira CORKY SUPPLY
Rui Cardoso GM ENGENHARIA, LDA
Francisco Vieira e Brito CANOPY SIMULATIONS
Sara Miranda INEGI
Colégio de Engenharia Geográfica
Rogério Ribeiro GABINETE TAM LDA
Dina Fonseca ENGIAL UNIPESSOAL

“O estágio é uma fase determinante
no percurso profissional de todos
os engenheiros. O reconhecimento
e felicidade que senti quando
anunciaram o meu nome como
vencedora do melhor estágio de
Engenharia Civil foi a melhor forma
de terminar essa fase.”

Cristiana Silva, vencedora Melhor Estágio
Norte 2018 Engenharia Civil
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DESTAQUE
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“As Ordens têm
de se adaptar à
mudança, e temos
obrigatoriamente
que falar de
competências.”

“Estamos a
transitar para uma
Ordem do futuro”
A 28 de março os novos Orgãos Sociais da Ordem
dos Engenheiros – Região Norte tomaram posse
para o triénio 2019-2022. A cerimónia decorreu
no Porto, com a presença dos membros eleitos e
do Bastonário, Carlos Mineiro Aires

Joaquim Poças Martins
tomou posse como presidente do Conselho Diretivo da Região Norte na
sequência do resultado
direto do ato eleitoral do
passado dia 9 de fevereiro.
A acompanhá-lo no Conselho Diretivo estarão para
este triénio: Pilar Baylina,
vice-presidente, Manuela Mesquita, secretária,
Carlos Afonso Teixeira,
tesoureiro bem como Joaquim Borges Gouveia,
Raul Vidal Moreira e José
Coutinho Sampaio, vogais.
Como suplentes estarão:
Cristina Calheiros, Paulo Ramísio, José Pimenta
Machado, Tito Conrado e

Pedro Vieira e Moreira. Na
Mesa da Assembleia Regional, Gerardo Saraiva de
Menezes mantém-se como
presidente, acompanhado
pelos secretários Paula
Marinheiro e António Cruz.
Nesse dia Poças Martins
deixou a todos os presentes
uma mensagem de compromisso para o futuro:
“estamos a transitar para
uma Ordem do futuro. As
Ordens têm de se adaptar à
mudança, e temos obrigatoriamente que falar de competências.” Não esqueceu,
contudo, quem cessou funções, realçando o “trabalho
excecional desenvolvido no
último mandato por todos

os membros eleitos”. A encerrar a cerimónia, Carlos
Mineiro Aires, Bastonário
da Ordem do Engenheiros,
assumiu que continuará a
ser Bastonário “de todas as
especialidades” e lembrou
que “não podendo criar colégios de especialidade” a
Ordem tem de se adaptar.
Tomaram também posse
o Conselho Fiscal (Carlos
Alves, Castro Fernandes e
Luís Martins) e o Conselho
Disciplinar (Luís Macedo,
José Bastos e Luís Ferreira).
Os onze colégios da OERN
e as quatro delegações também assumiram funções.
Conheça as novas equipas
nas páginas seguintes.
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4 mil

Os nossos
engenheiros estão
pelo mundo todo!

acessos

Engenho 2018

Top 10 países com mais
acessos à plataforma.

A notícia mais lida do ano

PORTUGAL
ESTADOS UNIDOS

BRASIL ANGOLA

FRANÇA

3 mil

REINO UNIDO
ÍNDIA

ESPANHA

acessos

ALEMANHA SUÍÇA

Sessões
Técnicas para
Engenheiros Civis
As notícias mais acedidas

2 mil
acessos

Ofertas de
Emprego
Todos os dias partilhamos
novas ofertas de emprego

Os dispositivos
mais usados

Sabia que a maior parte dos
nossos leitores acedem ao
haengenharia.pt via telemóvel?

53%

TELEMÓVEL

43%

COMPUTADOR

3%

TABLET

Um ano de

haengenharia.pt
A 2 de junho de 2018, no Dia Regional do
Engenheiro, apresentava-se a nova plataforma
de notícias da OERN. Um ano depois os números
são o espelho de uma aposta ganha
Desde o início que esta plataforma digital tem como
principal objetivo ser um
espaço de notícias e conteúdos de amplo espetro. Havia
a necessidade de chegar aos
membros e à sociedade civil
de forma mais transversal e

que pudesse mostrar a Engenharia que há em tudo o
que há! Para isso tem havido uma aposta em comunicar ofertas de emprego,
entrevistas com engenheiros e engenheiras, notícias,
campanhas internas e ex-

120 mil

1 700

número de visualizações
no primeiro ano

acessos

“Há poucas Engenheiras
na Irlanda!”
A Grande Entrevista de Engenharia de
Catarina Pinto foi a mais lida do ano!
VEJA A ENTREVISTA COMPLETA
EM HAENGENHARIA.PT

Contribua para o
haengenharia.pt

ternas, entre outras informações que comunicam a
Engenharia nas suas mais
diversas especialidades. A
participação dos membros,
colégios e delegações tem
sido fundamental.

45 mil
pessoas acederam ao
haengenharia.pt

3 min
tempo médio que cada
pessoa passa na plataforma

Envie-nos as suas sugestões,
notícias e artigos para
comunicacao@oern.pt
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DIA REGIONAL DO ENGENHEIRO 2018

ENGENHO 2018
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Engenharia não
“vende” se não
souber comunicar
Comunicação e Carreira estiveram em destaque
na edição de 2018 do Engenho. Este ano o
evento está marcado para 26 de outubro

O dia mais
celebrado
O Porto de Leixões recebeu 800
engenheiros para celebrar o Dia
Regional do Engenheiro 2018
Foi num ambiente descontraído e até informal que a
2 de junho do ano passado
se celebrou o Dia Regional
do Engenheiro, no Terminal de Cruzeiros do Porto
de Leixões. Cerca de 800
engenheiros e convidados
reuniram-se para distinguir, homenagear e celebrar
a nossa Engenharia.
A sessão de abertura esteve a cargo do presidente
da Assembleia Regional
Norte, Gerardo Saraiva de
Menezes e do presidente
do Conselho Diretivo da
Região Norte, Joaquim Poças Martins. Mas um dos
grandes momentos do dia
foi a entrega dos prémios
“Melhor Estágio Norte”

durante o qual os colégios
entregaram um cheque
de 500 euros aos estagiários vencedores. Momentos de emoção e algum
humor marcaram esta que
foi a primeira vez que a
região Norte premiou os
seus estagiários.
Não faltaram as distinções
de novos Membros Efetivos
e Estudantes, Membro Sénior e Membros com 10 e 25
anos. Ângelo Paupério, ex-co-CEO da Sonae, António
Cunha, ex-Reitor da Universidade do Minho, José
Ramos, presidente & CEO
Toyota Caetano Portugal e
Vítor Abrantes, professor
Catedrático da FEUP, foram
os homenageados em 2018,

2

4

e entre alguma comoção, todos os homenageados enalteceram a honra desta distinção, num agradecimento
global à OERN. A cerimónia
encerrou com a intervenção
do Bastonário da OE, Carlos
Mineiro Aires. No final houve ainda tempo para o espetáculo dos Improváveis que
uniram a comédia e a Engenharia no mesmo palco.

Enquanto estamos já a
preparar a 3ª Edição do Engenho, que este ano decorre a 26 de outubro, no Terminal de Cruzeiro do Porto
de Leixões, recordamos a
edição de 2018 que reuniu
cerca de 500 participantes
num dia de debate e troca
de ideias sobre comunicação, soft skills e carreira.
O mundo precisa cada vez
mais de Engenharia, mas
a profissão de engenheiro
mudou e as universidades não ensinam tudo. No
Engenho 2018 os engenheiros aprenderam que

comunicar e afinar as soft
skills é essencial.
Assumindo-se desde a
edição inaugural, em 2017,
como um encontro para
inspirar e motivar os mais
jovens, a edição de 2018
apostou ainda na intenção
de chegar a um público
mais vasto. O evento foi assim transmitido em direto pelo Jornal de Notícias
para todo o mundo.
O primeiro painel de debate foi conduzido por Daniel
Catalão, jornalista e apresentador da RTP, a quem
se juntou Afonso Camões,

bilhetes sorteados
para a Web Summit.

milhões de pessoas
seguem o Jornal de Notícias,
que transmitiu em direto
todo o evento.

ex-diretor do Jornal de Notícias, João Machado Vaz,
psicólogo e ex-músico “Os
Azeitonas”, Patrícia Soares
da Costa, senior branding
consultant na Marquinista, e
Ricardo Lima, Head of Startups na Web Summit. Para o
segundo painel convidou-se
os diretores de recursos humanos do Super Bock Group,
Mota-Engil, Efacec e do
Grupo Amorim. Este ano a
OERN está já a preparar novos temas e novos convidados, sempre com o objetivo
de trazer novas perspetivas
para o futuro da Engenharia.

3º Ciclo de Sessões
para engenheiros civis
22
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Agenda
PORTO
2 JUL

A Cidade das Bicicletas

4 JUL

Economia Circular

9 JUL

Economia Circular e Transportes

11 JUL Finanças para Engenheiros Civis

Colégio de Engenharia

CIVIL

16 JUL Lean Construction
18 JUL Inspeção e Diagnóstico de Estruturas
de Edifícios Antigos Existentes

Sessões Técnicas
de Civil superam
expectativas

VILA REAL

Está a decorrer o 3ª ciclo de Sessões Técnicas para
Engenheiros Civis na sede da OERN e Delegações

BRAGA

23 JUL Escrita Científica
25 JUL Madeiras na Construção
30 JUL Direito para Engenheiros Civis

2 JUL

Práticas de Sustentabilidade na
Construção – Desafios e Oportunidades

9 JUL

Smart Cities

16 JUL Planeamento Urbano, Mobilidade
e Transportes

2 JUL

O 1º e 2º ciclos das Sessões
Técnicas para Engenheiros
Civis superaram todas as
expectativas iniciais. Cerca
de 1400 engenheiros participaram ativamente nas
sessões que semanalmente
trouxeram temas atuais e
com forte relevância para o
exercício da profissão.
O intuito destas sessões é
contribuir para a formação
dos membros da OERN sobretudo no que concerne
à Engenharia Civil, e para

uma participação mais ativa nas iniciativas que são
desenvolvidas ao longo de
todo o ano.
Os diferentes temas abordados e o elevado interesse
dos membros nestas sessões abriu caminho para o
3ª ciclo que arrancou em junho, e decorrem em simultâneo na sede da OERN, no
Porto, e nas Delegações Distritais de Braga, Bragança,
Viana do Castelo e Vila Real.

Construções em Madeira

BRAGANÇA
4 JUL

Gestão de Resíduos de Construção
e Demolição

9 JUL

Finanças e economia para
engenheiros civis

“Mês das Empresas”
encerra com sessão
conduzida por
Adão da Fonseca
Foram seis
as empresas
que durante o
mês de maio
partilharam
projetos na
sede da OERN
Encerrou, no passado dia 30 de maio,
o “Mês das Empresas” promovido pelo
Colégio de Engenharia Civil – Região
Norte. Ao longo do mês de maio diferentes empresas apresentaram os trabalhos e obras mais relevantes para os
engenheiros, possibilitando a participação, a interação e a aproximação entre
os membros e a esfera profissional e
empresarial. Nestas sessões participaram as empresas Soltráfego, TOP Informática, Bysteel, Excellens, TRENMO e
ADF – Engenheiros Consultores.

VIANA DO CASTELO
18 JUL NZEB
31 JUL Revestimentos Interiores incorporado
na nanotologia para prevenção no
desenvolvimento de fungos

Os membros eleitos
deste Colégio
COORDENADOR

Bento Aires

Maria Teresa Barbosa,
José Carlos Faria
VOGAIS

SUPLENTES Cristiana Silva, André
Casalta, Maria Marques, Goreti
Pires, João Ferreira, António Silva
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Colégio de Engenharia do

AMBIENTE

Um
caranguejo
de plástico? É
a Engenharia
ao serviço do
ambiente.

Há um alerta
para os plásticos
de uso único
A OERN e Colégio de Engenharia do Ambiente – Norte
promoveram um alerta sobre os plásticos de uso único
e o seu impacto. Empresas e instituições de referência
debateram este tema numa conferência
“O que não é reciclável,
tem que passar a ser. É necessário redesenhar o que
não é reciclável”. Esta foi
uma das grandes mensagens que Joaquim Poças
Martins deixou a todos
os presentes, na conferência “Beyond single-use plastics”, organizada pela OERN
e pelo Colégio de Engenharia do Ambiente – Norte no
passado dia 11 de junho.

Maria João Teles Brochado Correia, coordenadora
do Colégio de Engenharia do Ambiente — Norte,
afirmou que é necessário
“chamar a atenção para temas atuais de uma forma
educativa e responsável,
garantindo o envolvimento
dos vários stakeholders, e
promover a sustentabilidade e a Engenharia”. Por
esse motivo “esta iniciativa

teve por objetivo envolver
a sociedade e incentivar à
mobilização porque este é
um problema que tem soluções que estão ao nosso alcance. A Engenharia é uma
parte integrante e muito
importante na persecução
de alternativas.”
Também o secretário de
Estado do Ambiente, João
Ataíde, durante a sua intervenção na conferência, su-

blinhou que o objetivo “não
é diabolizar o plástico”, mas
sim compreender que é necessária uma mudança de
paradigma para não comprometer o futuro das gerações vindouras.
Nesta conferência participaram também Mercês Ferreira, do Conselho Diretivo
da Agência Portuguesa do
Ambiente, Fernando Leite,
presidente da Lipor, Filipe
Araújo, vice-presidente da
Câmara Municipal do Porto,
Amaro Reis, presidente da
Associação Portuguesa da
Indústria de Plásticos, António Porto Monteiro, diretor
de sustentabilidade da The
Navigator Company e Pedro
Lago, diretor de sustentabilidade e economia circular
da Sonae MC. A conferência
fechou com um debate conduzido por Ana Teixeira, do
Colégio de Engenharia do
Ambiente Norte, que contou com a presença dos representantes das empresas
Tailored Tiles, eCO2blocks,
Zouri e Ernesto São Simão.

Numa ação inédita de rua,
foi construída e inaugurada
uma escultura de garrafas de
plástico na estação do Metro
da Trindade, no Porto, porque
também cabe à Engenharia
encontrar “alternativas”.
João Parrinha e Xandi
Kreuzeder foram os artistas convidados pela OERN e
pelo Colégio de Engenharia
do Ambiente — Norte para a
construção de uma escultura
de grandes dimensões a que
chamaram Spider Crab, com
os milhares de garrafas recolhidas durante várias semanas pela FAP, aeISEP, aeFEUP
e associação FOCA.

“O que não é
reciclável, tem
que passar a ser.
É necessário
redesenhar
o que não é
reciclável”.

No mesmo espaço estiveram
ainda várias empresas e instituições a apresentar alternativas sustentáveis ao plástico.

Os membros eleitos
deste Colégio
COORDENADORA
VOGAIS

Maria João Teles Brochado Correia

João Gonçalves de Sousa, Ana Filipa Teixeira

SUPLENTES Eduardo

Dias, Catarina Campos, Joana Dias
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O colégio de Eletrotécnica continua a
desenvolver várias ações direcionadas aos
engenheiros eletrotécnicos, mas com clara
adesão de quase todas as especialidades
Foram pensadas para
os engenheiros da especialidade, mas as visitas
técnicas organizadas pelo
Colégio de Engenharia de
Eletrotécnica – Norte estão
a ser marcadas por uma
forte participação de engenheiros de várias especialidades. Até à data cerca de
100 pessoas participaram
e puderam assim conhecer
equipamentos e instala-

ções de produção de energia elétrica proveniente de
fontes renováveis.
Este ciclo arrancou a 21 de
março com a visita à Central
Hidroelétrica de Vila Nova.
Um mês depois foi a vez da
Central Hidroelétrica do Alto
Lindoso. A 5 de junho, mais
de 30 engenheiros visitaram
o Telecomando das Centrais
Hidroelétricas da EDP Produção, no Porto.

Mas o Colégio tem ainda
apostado em várias sessões
técnicas, que já incluíram
temas como “a manutenção de motores elétricos”,
“o regulamento dos produtos de construção” e “instalação em par de cobre”.
O Colégio promete mais
novidades para o segundo
semestre de 2019.

Agenda
3 JUL
Boas Práticas de
Instalação em Fibra
11 SET

Os membros eleitos
deste Colégio
COORDENADOR

Plano Diretor de
Iluminação Pública

Manuel Ribeiro Fernandes

Alda Rodrigues de Sousa,
Francisco Carvalho Esteves
VOGAIS

SUPLENTES António Gomes,
André Ribeiro de Sá, Agostinho Moreira

Colégio de Engenharia

Visitas e sessões
técnicas vão
continuar

Os membros eleitos
deste Colégio

INFORMÁTICA

Colégio de Engenharia

ELETROTÉCNICA
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“Estamos
preparados
para o futuro”

COORDENADOR

João Oliveira

Teresa Maria Teixeira,
Miguel Abrunhosa Brito
VOGAIS

SUPLENTES Nuno Nunes, João
Carvalho, Paulo Carvalhal

Colégio de Engenharia
Informática – Norte aposta
na aproximação a estudantes
Há uma aposta dos novos
dirigentes em estar mais
perto de futuros engenheiros informáticos e futuros
membros da OERN. Por
isso o Colégio está a participar em diversas conferências nas universidades
para apresentar a OERN
como uma mais valia na
carreira de todos os estudantes de Engenharia.
Daniel Oliveira, foi orador
convidado na TSI2Market,
organizada pela Association
for Information Systems Student Chapter - UMinho
(AIS.SC) no passado dia 8
de abril, partilhou com a
plateia a sua visão sobre
a gestão das expectativas,

objetivos profissionais e
respetiva valorização da
profissão. Explicou ainda o
papel da OE e as vantagens
da inscrição como membro estudante. Na mesma
conferência estiveram também presente Luís Amaral,
membro do Conselho de
Admissão e Qualificação
(CAQ) da OE, que falou sobre
a importância de pertencer
a uma instituição de prestígio e dos atos da Engenharia Informática. Já Paulo
Balau, também membro da
OE, apresentou alguns conceitos de carreira aplicada à
Engenharia Informática. A
moderar esta sessão esteve João Álvaro Carvalho, do

Departamento de Sistemas
de Informação da UMinho.
Nuno Nunes, em representação do Colégio, participou
no passado dia 5 de junho,
nas Jornadas de Informática da UMinho (JOIN 2019),
e durante a sua intervenção
afirmou que o colégio de Informática “está preparado
para o futuro” lembrando o
importante papel da Engenharia Informática para o
“desenvolvimento das Smart
Cities e para a transformação
Digital nas empresas”.
O Colégio de Engenharia
Informática – Norte está já
a preparar um conjunto de
ações que serão anunciadas
muito em breve.
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A primeira ação organizada
pelo novo Colégio Regional
de Engenharia Agronómica
decorreu em Braga e juntou
mais de cem participantes
Divanildo Monteiro
e Alda Oliveira no
encerramento dos
Encontros Vínicos
O Colégio de Engenharia
Agronómica – Norte foi um dos
organizadores dos IX Encontros
Vínicos do Vinho Verde que
decorreu em Viana do Castelo
no mês de maio. VEJA A PÁG. 36

Os membros eleitos
deste Colégio

Colégio de Engenharia

“Indesejáveis
viajantes da
globalização”
em análise
no Altice
Fórum Braga

Enquadrado na 52ª edição
da AGRO – Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação que
decorreu entre 28 e 31 de
março, no Altice Fórum
Braga, o Colégio de Engenharia Agronómica – Norte
organizou um seminário
sobre “Novas Doenças e
Pragas - Indesejáveis viajantes da globalização”.
Foram mais de 100 participantes de Engenharia
Agronómica e Zootécnica
neste que foi o primeiro
seminário organizado pelo
novo Colégio de Engenharia Agronómica — Norte.
A sessão de abertura esteve a cargo do Delegado
Adjunto de Braga, Leonel
Silva, e o encerramento ficou a cargo do coordenador
do Colégio, Divanildo Monteiro. Como oradores foram
convidados Maria Manuel
Mesquita (DRAPN), Luísa
Moura (ESA – IPVC), Ana
AGUIAR (FC-UP) e Tiago
Moreira (APICAVE).

GEOLÓGICA E MINAS

AGRONÓMICA

Colégio de Engenharia
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Colégio
participa
em simpósio
da FEUP
Uma iniciativa que juntou
vários especialistas para
debater Minas e Geoambiente
ENTREVISTA A MARLENE CATARINO

mo simpósio fizeram ainda
parte Carlos Caxaria, membro conselheiro da Ordem
do Engenheiros, e Joaquim
Góis, presidente do Colégio
Nacional de Engenharia Geológica e Minas da Ordem
dos Engenheiros.

João Paulo Meixedo, coordenador do Colégio de
Engenharia Geológica e
Minas da OERN, e Tato
Diogo, vogal do mesmo
colégio, foram dois dos
oradores convidados no
simpósio de Minas e Geoambiente, organizado pela
Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto
(FEUP), em abril.
As intervenções dos representantes da OERN incidiram sobre “Impacte Ambiental e Socioeconómico
Mineiro” e sobre o caso de
estudo “Borba”. Do mes-

Agenda
BREVEMENTE
Sessões, Visitas
Técnicas e Formações

Os membros eleitos
deste Colégio
COORDENADOR
VOGAIS

Divanildo Monteiro

Alda Maria Brás, Alfredo Aires

SUPLENTES Daniela Melo, Maria Mota,
Nuno Guedes

COORDENADOR
VOGAIS

Também há
Engenheiras
de Minas
Pode ainda não ser
frequente, mas que
as há, há! Marlene
Catarino Tavares
iniciou a carreira na
manutenção de serviços
do estabelecimento
prisional feminino de
Santa Cruz do Bispo,
mas agora é engenheira
de Minas na Somincor,
empresa mineira
em Castro Verde.

João Paulo Meixedo

Maria Luísa Matos, Miguel Tato Diogo

SUPLENTES Filomena

da Silva, Paulo Pita

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA
EM HAENGENHARIA.PT
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Biologia à Matemática, da
Química às Ciências Sociais,
da Física à Arqueologia, das
Neurociências à Geografia,
da Engenharia à História,
das Ciências do Espaço à
Filosofia, Mulheres na Ciência põe o foco em 137
investigadoras. 137 Histórias de sucesso que têm
contribuído em muito para
o enraizamento da ciência
na sociedade portuguesa e
que, espera a Ciência Viva,
possam vir a inspirar cada
vez mais jovens a seguir a
sua vocação.

Os membros eleitos
deste Colégio

Colégio de Engenharia

Workshop
Sentinel a
10 de julho
no Porto

VOGAIS

Ana Teodoro

Marco António Carvalho, Sandra Alves

SUPLENTES Maria

de Oliveira, Maria Martins, Nelson Pires

Os membros eleitos
deste Colégio

COORDENADOR Gonçalo
Manuel Medeiros
VOGAIS Lígia Rodrigues,
José Miguel Loureiro
SUPLENTES Maria

O Colégio de Engenharia Florestal — Norte em conjunto com o
Colégio de Engenharia Geográfica
— Norte irá organizar, na sede da
OERN, o workshop prático “Uso de
Imagens de Satélite para a Monitorização de Incêndios Florestais”.
As inscrições estão abertas em
haengenharia.pt

COORDENADOR

Loureiro

Sabia
que...

Os membros eleitos
deste Colégio
COORDENADORA

QUÍMICA E BIOLÓGICA

do conhecimento. O livro reúne mais de uma centena de
retratos de investigadoras
portuguesas, realizadas pelos fotógrafos António Pedro
Ferreira, Clara Azevedo, Daniel Rocha, José Carlos Nascimento e Luísa Ferreira.
Uma galeria digital, em
exposição permanente no
Pavilhão do Conhecimento,
continuará a acolher novos
rostos e testemunhos da
investigação no feminino,
dando oportunidade aos
visitantes de conhecer as
investigadoras que vivem a
emoção da descoberta. Da

VOGAIS Carlos Ribeiro,
Filipe Matias

Colégio de Engenharia

A Ciência Viva presta homenagem às cientistas portuguesas, que representam
45% do total de investigadores no nosso país e cujo trabalho notável tem sido fundamental para o progresso
que a Ciência e a Tecnologia
nacionais registaram nas últimas décadas.
Este destaque culminou no
lançamento do livro “Mulheres na Ciência” que não
esgota a participação das
mulheres portuguesas que
fazem ciência, mas pretende ser uma mostra do seu
envolvimento na aventura

Os membros eleitos
deste Colégio

COORDENADOR António
de Sousa Correia

FLORESTAL

A coordenadora do Colégio de Engenharia
Geográfica — Norte foi uma das 137 cientistas
destacadas pela Ciência Viva (Agência Nacional
para Cultura Científica e Tecnológica) para um
livro que lhes presta homenagem

MATERIAIS

Ana Teodoro
em livro sobre
mulheres na Ciência
Colégio de Engenharia

GEOGRÁFICA

Colégio de Engenharia
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Paulo Bessa

VOGAIS Maria Manuela Baião,
Silvino Faria de Sousa
SUPLENTES Ana Coutinho,
Marco Magalhães, Cindy Loureiro

A Região Norte
foi a primeira a
celebrar o Dia Regional
do Engenheiro?
Até 2005 apenas
era celebrado o
Dia Nacional.
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“A nova
geração está
pronta a agir”
Ricardo Gomes, diretor
executivo da Gallius, empresa
do Grupo Nors, conta-nos como
a persistência e dedicação podem
fazer um engenheiro crescer
dentro de uma empresa

É fundamental ter
conhecimentos de
Engenharia neste
ramo para conseguir
ser bem-sucedido na
gestão de equipas?
Eu diria que o conhecimento de Engenharia para
quem trabalha na indústria
automóvel é uma condição

imprescindível, no entanto,
na maioria dos casos, insuficiente. Na verdade, para
além do know-how técnico,
o tecido empresarial está
a dar, cada vez mais, uma
elevada importância às soft
skills. Efetivamente, grande parte das funções, ainda
que técnicas, carecem de
um elevado jogo de cintura
pela transversalidade que
implicam. O contacto com o
cliente, negociação, comunicação, trabalho em equipa, inteligência emocional,
capacidade de liderança e
a apresentação consistente
de resultados por objetivos,
são características muito
valorizadas num mercado
cada vez mais competitivo.
Como vê a nova geração
de engenheiros?
A nova geração de engenheiros é comummente
associada a iniciativa, ino-

Os membros eleitos
deste Colégio

COORDENADOR Luís Miguel
Pereira Durão
VOGAIS Maria Odete Almeida,
Hugo de Cal Barbosa
SUPLENTES Nuno Loureiro,
Rosa Vasconcelos, João Cruz

VILA REAL

Há Engenharia onde há engenheiros

Delegação Distrital de

MECÂNICA

Colégio de Engenharia
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“Café na
Ordem” abre
debate na
Delegação
Houve Engenharia na Delegação
de Vila Real durante o “Café na
Ordem” no passado dia 28 de maio

vação, possibilidade de
fazer coisas novas ou de
maneira diferente. É uma
geração que olha para o
mundo de uma forma diferente e que comporta
uma elevada capacidade
para assumir riscos. Dito
isto, subentende-se, portanto, que a nova geração de engenheiros está
pronta para agir, desde
que existam condições
favoráveis e o apoio necessário. Na Nors acreditamos nisto mesmo,
seja em Portugal ou
numa experiência internacional, tentando proporcionar, sempre, por
diversas vias, as tais condições favoráveis e o tal
apoio necessário.

O primeiro “Café na Ordem” organizado pelos novos membros eleitos da Delegação de Vila Real trouxe
como tema de conversa “a
importância dos engenheiros agrónomos e florestais
na determinação da ocupação dos solos e na elaboração de candidaturas”. Para
tal convidou Carlos Ramos
(Serviruri, Imensis), Divanildo Monteiro (UTAD, Colégio
Regional de Agronómica),
João Gama Amaral (Bosque

Lda., Colégio Nacional de
Florestal) e Marco Magalhães (GISTree, Colégio Regional de Florestal).
O debate contou com 25
participantes, na sua maioria
das especialidades de Agronómica, Zootécnica e Florestal. No final deste encontro ficou a certeza que estas áreas,
tendo o enorme desafio de
lidar com seres vivos essenciais para o homem, dever-lhes-ia ser reconhecida uma
maior valorização.

NOVEMBRO
José da Silva Pinto

DELEGADOS ADJUNTOS Joana

EM HAENGENHARIA.PT

Foi perante uma plateia de
60 engenheiros, que decorreu, em Vila Real, mais uma
edição do curso de Ética e
Deontologia Profissional.
A edição número 112
deste curso contou na sessão de abertura com Trindade Moreira, ex-Delegado Distrital de Vila Real,
e como habitualmente, o
curso foi ministrado por
António Matos de Almeida, membro sénior da
Ordem dos Engenheiros.

Agenda

Os membros eleitos
desta Delegação

DELEGADO

LEIA A ENTREVISTA COMPLETA

Mais de 60
engenheiros
completam o
curso de ética
em Vila Real

SUPLENTES Domingos

da Costa, Rui Filipe Fortuna

Gomes, Alexandra Rodrigues

Homenagem aos
antigos delegados
Distritais de Vila Real
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Há Engenharia

Delegação Distrital de

BRAGA

Delegação de Braga
em força nas sessões
técnicas e formação

Há debate sobre as
Cidades Resilientes
em Guimarães
José Mendes, secretário de Estado Adjunto e
da Mobilidade, Ambiente e Transição Energética,
foi um dos oradores convidados

A Delegação Distrital de
Braga organizou, no passado dia 3 de maio, uma conferência sobre “Alterações
Climáticas e Cidades Resilientes”, que contou com a
participação de José Mendes, Secretário de Estado
Adjunto e da Mobilidade –
Ambiente e Transição Energética, Domingos Bragança,
presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Joaquim Poças Martins, presidente do conselho diretivo

da OERN, António Carlos Rodrigues, Delegado Distrital
de Braga, Maria João Teles
Brochado Correia, coordenadora do Colégio de Engenharia do Ambiente – Norte,
entre outros, para debaterem esta temática que continua na ordem do dia.
José Mendes apresentou
o Roteiro da Neutralidade
Carbónica 2050 (RN2050)
e o Plano Nacional Energia
Clima 2030 (PNEC230). Foram também apresentados

na Escola de Arquitetura da
Universidade do Minho os resultados da investigação sobre Cidade e Território, e do
Sistema de Previsão e Alerta
de Cheias e Inundações em
Zonas Urbanas. Este encontro enquadra-se no lançamento do programa “Cidades Resilientes” no âmbito
do qual os órgãos de Poder Local são encorajados a
implementar medidas que
contribuam para o aumento
da resiliência a catástrofes.

A Delegação
Distrital de
Braga continua
a desenvolver
várias atividades
no âmbito do
plano estabelecido
para o ano 2019

No dia 1 de junho decorreu
no Laboratório da Paisagem,
em Guimarães, a sessão técnica sobre “Coberturas Verdes”, onde foram debatidas
soluções e projetos para este
tipo de cidades resilientes.
Já no dia 5 de junho, decorreu a formação “Finanças e
Economia para Engenheiros”,
com o objetivo de capacitar os
membros com conhecimentos de economia, e fundamentos da análise económico-financeira de projetos.
No dia 6 de junho realizou-se a sessão NZEB, inserida

Há
solidariedade
na Delegação
de Braga
A Delegação Distrital
de Braga associouse ao Lions Braga na
campanha solidária de
prevenção e combate
do cancro infantil

no 3º Ciclo de Sessões para
Engenheiros Civis, conduzida por Alexandre Reis.
A 26 de junho terminou
o Ciclo de sessões técnicas “Sistemas de AVAC em
Edifícios”, organizado em
parceria com o Colégio Regional de Engenharia Mecânica. Assim, a Delegação
distrital de Braga continua
a desenvolver atividades de
interesse para todos os engenheiros, fomentando as
suas competências e o debate entre os seus pares.

Durante a quadra natalícia, na sede da Delegação
de Braga, estiveram disponíveis para venda as deliciosas bolachas de cacau
Lucas. O valor das vendas
reverteu para uma bolsa
de investigação médica, e
para bolsas de estudo, para
crianças com cancro.

Agenda
2 JUL Visita e Sessão
técnica sobre
Construções
em Madeira

Os membros eleitos
desta Delegação
DELEGADO

António Carlos Rodrigues

DELEGADOS ADJUNTOS Andrea

Leonel Cunha e Silva
SUPLENTES Ana

Vilas Boas,

Valente, Pedro Lima

13JUL Visita Técnica à
Portila e Feel Viana

Brevemente OERN em...
Famalicão
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VIANA DO CASTELO

Delegação Distrital de
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Dois dias para
(re)conhecer o
vinho verde
Os IX Encontros Vínicos do Vinho Verde
encerraram mais uma edição em clima
de celebração e muito entusiasmo.
Entre os dias 17 e 18 de
maio, Viana do Castelo acolheu os IX Encontros Vínicos do Vinho Verde, um
evento organizado pela
Colégio de Engenharia
Agronómica – Norte e pela
Delegação Distrital de Viana do Castelo, em parceria
com a Câmara Municipal
de Viana do Castelo, e com
a colaboração da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes e da

Escola Superior Agrária do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo.
Durante dois dias engenheiros, produtores, alunos, professores e apreciadores do vinho verde
puderam descobrir mais
sobre a produção e o futuro deste vinho tão apreciado por todo o mundo.
O pontapé de saída deu-se no dia 17 de maio com
a Sessão de Abertura, que

contou com a presença,
entre outros, do presidente da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, José Maria Costa, do delegado distrital de Viana do Castelo,
Fernando Fonseca e do coordenador do Colégio Regional de Engenharia Agronómica, Divanildo Monteiro.
O seminário “sustentabilidade da produção vitivinícola:
competitividade e valorização de recursos no contexto

da Economia Circular”, incluiu painéis que debateram
a valorização de recursos de
Economia Circular, a visão
sobre a sustentabilidade na
Região dos Vinhos Verdes
e os “territórios e identidades: itinerários culturais do
Conselho da Europa”. Houve
ainda oportunidade de fazer
uma visita à Casa da Reina
onde se degustaram os sabores da região, incluindo
o vinho verde.
Durante o jantar de Gala foram anunciados os grandes
vencedores dos Prémios Vinho Verde da OERN do ano
2019. E a 18 de maio a Praça
da República recebeu uma
Mostra de Produtores que
incluiu os vinhos premiados apresentados a concurso, bem como um Curso de
Prova de Vinhos, na Praça
da Erva, com João Pereira.

Com este evento a OERN
continua a apoiar e impulsionar a atividade vitivinícola e o vinho verde como
produto de dimensão estratégica, valorizando a
oferta de produtos nacionais e reforçando o papel
dos engenheiros e da Engenharia na evolução recente dos vinhos verdes.

Os membros eleitos
desta Delegação
DELEGADO

Fernando Fernandes Fonseca

DELEGADOS ADJUNTOS Mafalda Lopes Laranjo,
André Carvalho Rego
SUPLENTES António

Morais, Sérgia Lima, Afonso Barbosa
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Delegação
de Bragança
homenageia
antigos
dirigentes
Houve homenagem aos Delegados
que exerceram funções nesta
delegação desde a sua fundação
No painel de homenagem,
apresentado no dia 29 de
maio, e que agora estará
exposto na sede da Delegação, constam: Paulo Alexandre Gonçalves Piloto
(2002-2004), Maria Conceição Baixinho Figueiredo
Dias (2004-2007), Amílcar
José Pires Lousada (20072013) e António João Fernandes Afonso (2013-2019).

Esta homenagem contou
ainda com a presença de
Carlos Afonso Teixeira, tesoureiro do Conselho Diretivo da OERN, em representação do Conselho Diretivo da
Região Norte e o atual Delegado Distrital de Bragança,
Rafael Sobrinho Correia.
Há Engenharia em tudo o
que há e há engenheiros para
recordar em Bragança.

FORMAÇÃO

BRAGANÇA

Delegação Distrital de
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Os membros eleitos
desta Delegação

DELEGADO

Rafael Sobrinho Correia

DELEGADOS ADJUNTOS

Ana Isabel Carvalho,
Manuel Braz César
SUPLENTES António Paula,
Vasco Ferreira, Maria Abreu

Marque
na Agenda
23 SET

OERN em...

Bragança

Participação
em formações
da OERN
aumenta 60%
Em apenas dois anos e meio o
número de participantes nas
ações de formação promovidas
pela OERN aumentou de forma
muito significativa
A formação contínua e
certificada para engenheiros tem sido uma aposta da
OERN. Pretende-se disponibilizar aos membros um
conjunto de ações de formação com programas pensados especificamente para
engenheiros. Houve um aumento de 60% no número
de participantes nos últimos
dois anos e meio.
Durante todo o ano de 2017
participaram nas diversas
formações promovidas pela
OERN 753 engenheiros. Em
2018, este número subiu
para 2140 e, nos primeiros
seis meses de 2019, o número de participantes já ascendeu a 1300.

Em termos comparativos,
verifica-se que no 1º semestre de 2018 o número de
inscritos nas formações da
OERN aumentou em 200%
face ao mesmo intervalo de
tempo em 2017. No mesmo
período, mas já em 2019,
o número de inscritos continuou a aumentar. Entre
janeiro e junho deste ano
houve um aumento de cerca de 13% face ao período
homólogo do ano anterior.
A previsão até ao final de
2019 é superar os resultados de 2018, e perspetivar
um 2020 com mais oferta e
consecutivamente mais participação dos membros.

Competências

Transversais e
Soft Skills para
Engenheiros

Programa de
Competências
para Engenheiros
arranca no segundo
semestre de 2019
Formações modulares
de um dia em que os
participantes recebem
certificado de formação
Anunciado em maio deste
ano, o Programa de Competências Transversais e Soft
Skills da OERN, pretende desenvolver, atualizar, aperfeiçoar e certificar as competências
transversais do engenheiro.
Tratam-se de formações modulares de 1 dia (8 horas) no fim
das quais irão obter um certificado de formação. Um diploma
universitário em Engenharia
já não basta para acompanhar
a evolução e as necessidades
atuais do mercado de trabalho.
Da exigência da sustentabilidade, e dos modernos conceitos
de gestão, finanças e economia, passando pelas soft skills
como liderança e resiliência, a
atualização é necessária a todos os profissionais do setor.
As pré-inscrições estão abertas em haengenharia.pt
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/OERNorte

Há OERN
que chega
a todo lado

JUN 2019

19 mil
seguidores

195 mil

pessoas no “dia do amigo”

68 mil

pessoas no “dia do pai”

55 mil

Linkedin

/company/oern

JUN 2019

6,2 mil

seguidores

pessoas no “alerta para os
plásticos de uso único”

29 mil

pessoas em “o trono será
da Engenharia”

21 mil

pessoas na “angariação de

novos membros”

JUN 2017

5 mil
seguidores

Algumas
campanhas
de sucesso

Instagram

@ordem_dos_engenheiros_norte

JUN 2019

1,7 mil

seguidores
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BREVES
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Engenheiros da OE
integram Comité
Internacional para
a Engenharia de
Segurança de Minas

Engenheiros da OERN
no Conselho Superior
de Obras Públicas
Luís Braga da Cruz, António Alberto Castro Fernandes, José António Barros e
Aníbal Guimarães da Costa, membros da Ordem dos
Engenheiros – Região Norte foram nomeados para
o Conselho Superior de
Obras Públicas.
É um órgão independente
de consulta que emite pareceres de natureza técni-

ca, económica e financeira,
e que apoia o governo na
tomada de decisões sobre
grandes investimentos em
infraestruturas, tais como
aeroportos, estradas, caminhos-de-ferro, portos, redes
e centrais de energia, redes
de saneamento, estações de
tratamento de águas e redes
de comunicações.

Girls in ICT Day
na Delegação de
Bragança

Carlos Afonso Teixeira
no Plano Estratégico
para os Resíduos Urbanos
Indicado pela Ordem dos
Engenheiros, Carlos Afonso Teixeira, tesoureiro da
OERN, integra o grupo de
trabalho criado pela Secretaria de Estado do Ambiente
para a revisão do Plano Es-

Joaquim Góis, presidente
do Colégio Nacional de Engenharia Geológica e Minas, e Miguel Tato Diogo, do
mesmo colégio, integram
este Comité que agrega um
número restrito de docentes oriundos de algumas das
melhores escolas de Engenharia de Minas do mundo.

tratégico para os Resíduos
Urbanos (PERSU2020+), que
teve como missão adequar
às metas definidas pela
União Europeia e promover
a transição para uma Economia Circular.

O Dia Nacional das Jovens
Mulheres nas Tecnologias
da Informação e Comunicação (Girls in ICT Day), comemorado a 5 de abril em
Bragança, consistiu num
debate entre jovens, onde
se apresentaram testemunhos de mulheres de referência no ramo.

Efemérides
A 29 de junho...

Valente de Oliveira
foi distinguido com o
Prémio Carreira FEUP
Luís Valente de Oliveira foi
distinguido com o Prémio
Carreira FEUP.
Este galardão destina-se a diplomados da Faculdade de Engenharia que se tenham distinguido ao longo da sua carreira,
que constituam uma referência profissional para os seus
pares e para a comunidade, e
que tenham contribuído para
a consolidação da imagem da
FEUP enquanto escola de referência na área da Engenharia.

Não se
esqueça...

Hoje será
plantada uma

1613

O Globe Theatre, em Londres, onde
William Shakespeare apresentou suas
peças, é destruído por um incêndio

1933

Criado o Instituto Português
dos Combustíveis

1939

Aterra em Lisboa o primeiro voo
comercial entre os EUA e a Europa

1960

Criada a TransPraia, companhia do comboio
que percorre as praias da Costa de Caparica

1971

Morrem os três astronautas
soviéticos da nave Soyuz-11

1975

Steve Wozniak testa o primeiro
protótipo do computador Apple I.

1900

Nasce o escritor e aviador francês
Antoine de Saint-Éxupery, autor de “O
Principezinho”, “Cidadela” e “Voo Noturno”

1995

Acoplagem do vaivém Atlantis
e da estação espacial MIR

1995

Apresentada a descoberta do gene
responsável pela doença de Alzheimer

2002

O Metro do Porto realiza pela primeira
vez viagens regulares com passageiros,
numa operação experimental, no troço
da linha Azul (A) entre as estações da
Câmara de Matosinhos e do Viso

2004

O primeiro-ministro Durão Barroso
demite-se e aceita a nomeação para a
presidência da Comissão Europeia

2007

Chega ao mercado norte-americano
a primeira geração do iPhone

árvore no Jardim
Botânico da UTAD!

É dia de S. Pedro!
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Só para engenheiros!

Vila Real

Sábado

conferência de filósofos

conferência de físicos
São coisas...
Feitas de coisas?

É por
isto que
quero ser
engenheiro!

13

15

Carneiro 21/03 a 20/04 Os engenheiros
de carneiro não gostam de monotonia.
A criatividade e a novidade fascinam-nos.
Touro 21/04 a 21/05 Os engenheiros de touro
têm o espírito de equipa muito marcado.
São disciplinados e muito exigentes.

3
4
5

16

17

Gémeos 22/5 a 21/06 Estes engenheiros
são muito curiosos e gostam de estar
sempre atualizados.

19

18

20

6
7

Caranguejo 22/06 a 22/07 Os engenheiros
de caranguejo são criativos e disciplinados.
Cumprem sempre o seu dever.

8

21

9

Leão 23/07 a 22/08 Os engenheiros de leão
são muito organizados e profissionais.
Gostam de ser o seu próprio chefe.

22

Virgem 23/08 a 23/09 Estes engenheiros
possuem uma aguçada inteligência prática, são
muito organizados e adoram fazer pesquisa.

11

10

Horizontais
1. Primeira Delegação Distrital
da região Norte a ser criada.
2. Colégio mais antigo da
Ordem dos Engenheiros.
3. Licenciatura obrigatória para se
inscrever na Ordem dos Engenheiros.
4. Os Encontros Vínicos celebram
este vinho.
5. Apelido de um dos homenageados
no Dia Regional 2018.
6. Engenheiro que recebeu o Prémio Secil
de Engenharia Civil, em 2007,
pelo projecto estrutural da Basílica
da Santíssima Trindade (2 PALAVRAS).
7. Local onde decorre o Dia Regional
do Engenheiro 2019.
8. Workshop que vai decorrer a
10 de junho na sede da OERN.
9. Cidade onde está a sede da Ordem
dos Engenheiros – Região Norte.
10. Nome do evento que irá decorrer
a 26 de outubro no Terminal de
Cruzeiros do Porto Leixões.
11. Colégio de especialidade de
Engenharia que começa com a letra “Q”
SCANEIE ESTE QR CODE
E VEJA AS RESPOSTAS!

São coisas
incríveis... Podem
ser mais incríveis?

Signos

14

1

2

conferência de engenheiros

São coisas...
Coisas?

12

Cruzadas

25ºC

Balança 24/09 a 23/10 Os engenheiros de
balança são equilibrados e responsáveis,
tentam adaptar-se a todas as circunstâncias.

Verticais
12. Evento que vai decorrer na Exponor
entre 21 e 24 de novembro.
13. Cidade em que decorreu o primeiro
Dia Regional do Engenheiro em 2005

Escorpião 24/10 a 22/11 Estes engenheiros
são minuciosos e gostam de demonstrar as suas
capacidades com novos desafios.

(3 PALAVRAS).

14. A 23 de Setembro a “OERN em…”
será nesta cidade.
15. Nome da banda de rock portuguesa
que deu um concerto no Dia Regional
do Engenheiro em 2014 (2 PALAVRAS).
16. Apelido do Engenheiro autor do
projeto da Ponte da Arrábida.
17. Engenheiro não é nome próprio, é…
18. Nome do balcão único da Ordem
dos Engenheiros.
19. Os distinguidos com 25 anos de
membro da OE recebem este alfinete.
20. Material com que foi construída
a escultura na praça do Metro da
Trindade durante o evento “Beyond
Single-Use Plastics”.
21. Delegação que se associou à
campanha solidária de prevenção
do cancro infantil.
22. Complete a frase “Há Engenharia
em tudo o que…”

Sagitário 23/11 a 21/12 Estes engenheiros
gostam de expandir os seus conhecimentos
livremente. São apaixonados pela cultura.
Capricórnio 22/12 a 20/01 Os engenheiros de
capricórnio são muito empenhados, metódicos
e organizados. Gostam de se superar.
Aquário 21/01 a 19/02 Os engenheiros de
aquário são precisos, determinados e realistas,
com necessidade de raciocínio lógico.
Peixes 20/02 a 20/03 Estes engenheiros são
muito dedicados ao trabalho, esforçam-se por
atingir a perfeição em tudo o que fazem.
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