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Texto de Augusto Ferreira Guedes
Engenheiro Técnico Civil

Bastonário da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos

O devido reconhecimento 
internacional

A 
admissão da OET como membro 
afiliado da Federação Mundial 
de Organizações de Engenharia 
(WFEO/FMOI), realizada duran-
te a WES2022 (World Engineering 

Summit) na Costa Rica, no dia 9 de Março 
de 2022 (ver caixa), é mais um importante 
acontecimento na medida em que é o reco-
nhecimento global da OET e dos Engenhei-
ros Técnicos Portugueses.
Após a integração na Federação Europeia 
das Associações Nacionais de Engenheiros 
(FEANI), que representa os Engenheiros Eu-
ropeus, faltava o reconhecimento mundial 
de uma classe profissional que neste ano de 
2022 atinge os 170 anos de existência.
Este reconhecimento é o culminar de um 
processo longo de trabalho de várias gera-
ções e agora atinge um dos seus grandes ob-
jectivos, o reconhecimento internacional.
Com a admissão da OET na WFEO/FMOI, 
está concluída mais uma etapa do combate 
que decidi travar há 38 anos, quando conclui 
o curso de engenharia civil no ISEL e cons-

tatei que tal como muitos outros não era-
mos aceites na Ordem que representava os 
profissionais de engenharia em Portugal. Por 
essa razão tenho lutado.
Obviamente que ainda temos algumas ba-
talhas, não sendo de menor importância a 
questão não resolvida da equiparação dos 
graus académicos e do estigma do título pro-
fissional de Engenheiro Técnico. n
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A Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) 
assinalou o dia Internacional das Mu-
lheres na Engenharia com uma sessão 

comemorativa desta data no Auditório Ferrei-
ra da Costa, na sede da OET, em Lisboa, no dia 
23 de junho, transmitida, também, por vídeo-
conferência. A abertura da iniciativa, na qual 
esteve presente o Bastonário, foi liderada pela 
Vice-Presidente da OET, Eng.ª Técnica Isabel 
Martins e contou com um painel de ilustres 
convidadas. Todas elas mulheres e profissio-
nais ligadas à engenharia, ao mundo acadé-
mico e ao tecido empresarial. Foram deixados 
alguns testemunhos  de percursos profissio-
nais e inspiradores de mulheres em engenha-
ria e salientou-se a importância das mulheres 
na engenharia portuguesa, ocupando lugares 
de destaque e de poder, desafiando as novas 

Dia Internacional das 
Mulheres na Engenharia

gerações a pensar num paradigma diferente. 
Um paradigma que inclua mais mulheres na 
engenharia, capacitando-as e ajudando-as a 
enfrentar novos desafios. Esta foi a primeira 
vez, mas a vontade é que se promovam mais 
iniciativas como esta. n



A delegação da OET na Assembleia-Geral da FMOI 
(Costa Rica) foi constituída pelo Bastonário, Augusto 
Guedes, pelos Vice-Presidentes José Manuel Sousa 
e António Lousada e pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral Nacional, João de Deus Pires.
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Celebrado protocolo entre a OET 
e a OETCV
Foi celebrado no dia 7 de julho de 2022 um 
protocolo de reciprocidade entre a Ordem 
dos Engenheiros Técnicos de Portugal e a 
Ordem dos Engenheiros Técnicos de Cabo 
Verde que visa o reconhecimento mútuo dos 
respetivos membros e a livre circulação pro-
fissional de engenheiros técnicos, no espaço 
de influência de cada associação. n

Alterações na certificação digital 
das declarações SEDAP
A OET vai alterar as suas declarações para 
a prática de atos profissionais, nelas incor-
porando uma Assinatura Digital Qualificada. 
Esta alteração elimina a necessidade impos-
ta por algumas entidades licenciadoras que 
“obrigam” os técnicos a assinar as declara-
ções da OET com o seu cartão de cidadão 
(este é um procedimento que INVALIDA a 
declaração da OET porque não é garantido 
que o texto da declaração da OET não foi al-
terado). Prevê-se que a implementação desta 
funcionalidade seja concluída ainda durante 
o mês de julho de 2022. Informação mais de-
talhada na página 28. n

Cartão Digital OET
A Ordem dos Engenheiros Técnicos passa a 
ter um sistema eletrónico para emissão do 
cartão membro da OET em formato digital 
(efetivo, estagiário, estudante) colocando 
fim aos cartões de plástico. Este sistema en-
contra-se concluído e disponível a todos os 
membros. n

OET membro da FMOI
A Ordem dos Engenheiros Técnicos foi ad-
mitida como membro da Federação Mundial 
das Associações de Engenheiros (FMOI). Mais 
uma etapa de grande importância para os 
Engenheiros Técnicos. n
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Em primeiro lugar, começo por lhe pedir 
que fale um pouco sobre si: origens, per-
curso académico e profissional.
Bem, falar de mim e sobre mim, numa diver-
sificada e já longa jornada não é, seguramen-
te, uma tarefa fácil. Mas, em traços largos e de 
forma muito abreviada, posso dizer que, em-
bora tendo nascido em Braga, foi em Angola, 
onde vivi desde os 10 até aos 22 anos, que se 
estruturaram as bases da minha personalida-
de e se firmaram convicções de ordem social, 
cultural e política. Fiz todo o liceu no Lobito 
e os 3 primeiros anos de Engenharia Civil na 
Universidade de Luanda. Em 1975 ingressei 
na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto, onde concluí a licenciatura em 1977.
Após a conclusão do curso, durante dois anos, 
trabalhei em empresas de construção civil e 

obras públicas, ao mesmo tempo que exercia 
profissão liberal, elaborando e executando 
projectos de Engenharia Civil, maioritaria-
mente de edifícios e naves industriais.
Em 1979 mudei de rumo e ingressei na Univer-
sidade do Minho, percorrendo todas as etapas 
da carreira universitária desde Assistente Es-
tagiário até Professor Catedrático, passando 
por Professor Auxiliar e Professor Associado. 
Durante este percurso obtive o Mestrado em 
Engenharia Sanitária em Delft, na Holanda e 
o doutoramento e agregação em Engenharia 
Civil na Universidade do Minho.
Do meu percurso profissional como professor 
na área da Hidráulica Ambiental ao longo des-
tes 42 anos, para além das actividades de inves-
tigação e pedagógicas ao nível de licenciatura, 
mestrado e doutoramento, saliento ainda, por 

Entrevista ao Professor Doutor José Vieira, presidente da Federação Mundial de Organizações de Engenharia

Entrevista de Selma Rocha

“A engenharia desempenha 
um papel fundamental na 
transformação da sociedade”
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ser significativa, a minha colaboração como 
professor convidado nas universidades de 
Coimbra, São Paulo e Santiago de Compostela.
Destaco, também, o meu desempenho de car-
gos de gestão no departamento de Engenha-
ria Civil como Director do Departamento e do 
Centro de Investigação, na Escola de Engenha-
ria como membro do Conselho de Escola e na 
Reitoria como Pró-reitor e Vice-reitor. Tenho 
um grande orgulho de, nestes cargos, ter tido 
a grande oportunidade de assumir papéis acti-
vos no planeamento e na construção das duas 
cidadelas universitárias de Braga e Guimarães 
e no arranque das Escolas de Arquitectura e de 
Medicina como membro das respectivas Co-
missões Instaladoras, e assim contribuir para 
a consolidação do prestígio desta universidade 
tanto a nível nacional como internacional. Re-
firo, ainda, por ser relevante, a minha partici-
pação como vogal em instituições de âmbito 
nacional, nomeadamente no Conselho Nacio-
nal da Água, no Conselho Superior de Obras 
Públicas e Transportes e no Conselho Consul-
tivo da Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior.

O curso de engenharia foi uma escolha na-
tural?
Na altura do meu acesso à universidade tinha 
escolha livre para qualquer curso da Área das 
Ciências. Coloquei duas alternativas de es-
colha: Engenharia ou Medicina. A opção por 

Engenharia foi uma escolha natural e esteve 
muito relacionada com minha percepção de 
que, dessa forma, poderia prosseguir uma car-
reira profissional muito ligada ao desenvolvi-
mento socioeconómico que o curso de Enge-
nharia proporciona.

No seu percurso pessoal e profissional quan-
do surge o associativismo? Pode descrevê-lo?
Eu penso que a minha propensão para o as-
sociativismo já vem de longa data, desde os 
tempos do liceu quando, ainda muito jovem, 
já era responsável pela área desportiva esco-
lar. Depois vieram os tempos de grande acti-
vidade em movimentos de jovens dentro da 
Igreja, que era um reduto de pensamento li-
vre em tempos de censura e do envolvimento 
no Orfeão Universitário de Luanda, onde che-
guei a ser o tesoureiro.
Mais tarde, já no exercício de actividade pro-
fissional, destaco a presidência da Associa-
ção Portuguesa de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (1999-2006) e, na Ordem dos En-
genheiros, os cargos de Delegado Distrital de 
Braga, membro do Conselho de Admissão e 
Qualificação e de Vice-Presidente Nacional, 
em dois mandatos de 2010 a 2016.
No que toca ao associativismo de âmbito in-
ternacional saliento os cargos de Presidente 
da FEANI (Federação Europeia das Associa-
ções Nacionais de Engenharia), em dois man-
datos de 2014 a 2020, e o de Presidente da 

PERFIL
NOME: José Manuel Pereira Vieira
Data de nascimento: 27.09.1953
Natural de: Braga

José Manuel Pereira Vieira é Professor Catedrático de En-
genharia Civil da Universidade do Minho e Professor con-
vidado nas Universidades de Coimbra, Santiago de Com-
postela e São Paulo. Licenciado em Engenharia Civil pela 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Mestre 
em Engenharia Sanitária pelo IHE Delft (Holanda) e douto-
rado em Engenharia Civil pela UMinho. É especialista em 
Engenharia Sanitária e em Hidráulica e Recursos Hídricos, 
e possui o título Profissional de Engenheiro Conselheiro da 
Ordem dos Engenheiros de Portugal.
Ensina e investiga nos domínios de Hidráulica, Recursos 
Hídricos e Engenharia Sanitária. Coordenou e participou 
em projectos de investigação e desenvolvimento de âm-
bito nacional e internacional nas áreas de água e saúde 
pública, planeamento de recursos hídricos e hidrodinâ-
mica e qualidade da água em estuários e zonas costeiras. 
Orientou mestrados e doutoramentos e pós-doutoramen-
tos nas universidades do Minho, Coimbra e Viçosa (Brasil). 
Organizou conferências científicas de âmbito nacional e 
internacional, em Portugal, Espanha, Brasil e Reino Unido. 
Foi director da revista “Águas & Resíduos”, subdirector da 
Revista “Ingenium” e tem sido revisor de artigos científicos 

de conferências e revistas internacionais. É autor de mais 
de duas centenas de artigos e comunicações publicadas 
em revistas e em actas de congressos de âmbito nacional 
e internacional e orador convidado para comunicações e 
palestras em conferências nacionais e internacionais.
Na UMinho desempenhou funções de Director do Departa-
mento, do Centro de Investigação e do Programa Doutoral 
de Engenharia Civil, membro das comissões instaladoras 
das Escolas de Arquitectura e Ciências da Saúde e do Con-
selho de Escola de Engenharia. Foi Pró-Reitor e Vice-Reitor 
da UMinho.
Destaca-se, ainda, a sua actividade como Presidente da As-
sociação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental, 
membro do Conselho Nacional da Água, vogal do Conselho 
Superior de Obras Públicas e Transportes, membro do Con-
selho Consultivo da Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior, Delegado Distrital de Braga e Vice-Presi-
dente Nacional da Ordem dos Engenheiros e Presidente da 
FEANI-Federação Europeia das Associações Nacionais de 
Engenharia. Actualmente é Presidente da WFEO-Federa-
ção Mundial de Organizações de Engenharia.

José M.P. Vieira

Nota biográfica

Cerimónia de assinatura do pro-
tocolo OE/CONFEA, de reconhe-
cimento mútuo de competências 
profissionais de Engenheiros 
Portugal – Brasil. Maio de 2015
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@Álvaro Pereira

WFEO (Federação Mundial das Organizações 
de Engenharia) a partir de 2021. No caso des-
tas duas federações internacionais, gostaria 
ainda de relevar o facto de ter sido, em ambas, 
o primeiro engenheiro português a assumir 
a respectiva presidência. Para além de uma 
honra e privilégio de ordem pessoal, julgo que 
é também uma manifestação de relevância e 
consideração da engenharia portuguesa no 
contexto da sua afirmação internacional.

Sendo Professor na Universidade do Minho, 
como vê o ensino da engenharia nos dois 
subsistemas de ensino superior?
Como sabemos, um dos objectivos do desig-
nado “Processo de Bolonha” está associado 
à necessidade e conveniência da compa-
rabilidade de graus académicos atribuídos 
em diversos países, na perspectiva da pro-
moção da mobilidade de profissionais no 
espaço da União Europeia. A partir de 2006, 
o quadro legal para atribuição de graus aca-
démicos em Portugal contempla um esque-
ma de três ciclos de formação: licenciatura, 
mestrado e doutoramento. Entretanto, no 
caso específico da engenharia, foi permi-
tido oficialmente que escolas universitá-
rias fizessem a junção da licenciatura e do 
mestrado, constituindo-se os denominados 
“mestrados integrados” com cinco anos cur-
riculares, enquanto as escolas politécnicas 
leccionavam a licenciatura e o mestrado 
em ciclos distintos. No entanto, por reco-
mendação da OCDE, que argumentava que 
a permanência do formato “mestrado inte-
grado” colocava em causa a mobilidade dos 
estudantes, este modelo foi extinto a partir 
do corrente ano lectivo, passando a haver 
um único padrão de formação em engenha-
ria, com dois ciclos separados, em todas as 
escolas do país.
Assim, deixámos de dispor de cursos de en-
genharia de ciclo longo, com cinco anos curri-
culares, estruturados numa sólida formação 
alargada em ciências de base e com garantia 
de homogeneidade disciplinar ao longo do 
percurso formativo. Desta forma, e esta é a 
minha opinião, com a imposição de um úni-
co padrão de formação em engenharia, des-
perdiçou-se a virtuosa hipótese de formação 
diferenciada pelo nível e profundidade de co-
nhecimentos adquiridos na Escola.
No entanto, quando nos focamos na dicoto-
mia universidade/ politécnico, é meu enten-
dimento que esta alteração não implicará 
significativas mudanças para o ensino da 
engenharia em geral. As instituições conti-
nuarão a diferenciar-se pela competência e 
qualidade dos seus projectos de ensino, in-

dependentemente do modelo adoptado. Vejo 
mais problemáticas e sensíveis as implica-
ções ao nível das competências profissionais 
dos diplomados. Na realidade, a maior liber-
dade da separação de ciclos vai permitir que 
um estudante tire uma licenciatura numa 
área e escolha outra diferente para mestrado, 
facto que pode introduzir maior complexida-
de na atribuição de competências por parte 
das associações profissionais.

O que nos leva à próxima questão: deixou 
de fazer sentido esta dicotomia entre os 
dois subsistemas de ensino superior na 
engenharia no presente/futuro face às alte-
rações introduzidas recentemente por indi-
cação da OCDE?
Chegados a esta situação, e repetindo-me, 
as instituições de ensino superior não serão 
diferenciadas pela dicotomia universidade/
politécnico mas sim avaliadas pela compe-
tência e prestígio dos seus projectos de ensi-
no. No entanto, como venho defendendo há 
muito tempo, estou convencido que chegará 
o tempo de haver coragem para reformar o 
sistema de ensino superior português, re-
pensando o actual modelo de dois subsis-
temas, introduzindo-lhe racionalidade e 
pensamento estratégico. Só espero que 
esse tempo chegue mais cedo do que 
mais tarde.

Sendo agora presidente da Federação 
Mundial de Organizações de Engenharia 
(WFEO) com membros oriundos de mais de 
100 países e, tendo sido presidente da Fe-
deração Europeia de Associações Nacionais 
de Engenheiros (FEANI), que vantagens 
existem para os engenheiros 
técnicos e engenheiros 
portugueses pelo facto 
de as suas ordens per-
tencerem a estas orga-
nizações?
A presença das duas 
ordens portugue-
sas em federações 
internacionais 
como as que ci-
tou trazem bene-
fícios de dimensão 
variável tanto para 
as ordens portugue-
sas e seus membros, 
como para as próprias 
federações interna-
cionais que beneficiam 
do contributo das visões 
nacionais para a de-

“As instituições de 
ensino superior não 
serão diferenciadas 
pela dicotomia 
universidade/
politécnico mas 
sim avaliadas 
pela competência 
e prestígio dos 
seus projectos de 
ensino.”
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fesa da engenharia ao nível internacional. A 
partilha de experiência e conhecimento em 
várias áreas de interesse para engenheiros e 
engenheiros técnicos é muito facilitada com 
a participação activa nestas organizações in-
ternacionais. Dou como exemplos na minha 
presidência da FEANI a grande contribuição 
dada ao reconhecimento mútuo de qualifica-
ções profissionais com criação do cartão euro-
peu de engenharia e o processo de acreditação 
de cursos de engenharia. No caso da WFEO há 
um evidente benefício na partilha de iniciati-
vas e experiências de alcance global, incluindo 
o contacto directo com associações congéne-
res de diferentes geografias, das quais se des-
tacam as de língua oficial portuguesa.

Qual a importância da WFEO no panorama 
da Engenharia mundial? 
A WFEO é a federação internacional das or-
ganizações de engenharia, fundada em 1968 
sob os auspícios da UNESCO, que actual-
mente tem mais de cem membros nacionais 
e internacionais, representando cerca de 30 
milhões de profissionais de engenharia. Em 
2019, a WFEO aprovou um plano estratégi-
co alinhado com os Objectivos de Desen-
volvimento Sustentável das Nações Unidas, 
o denominado “WFEO Engineering 2030”. 
Na concretização desse plano tem sido de-
senvolvida uma agenda de iniciativas, das 
quais saliento a celebração do dia mundial 
da engenharia a 4 de março, promovido pela 
UNESCO sob proposta da nossa federação. 
Neste ano, foi organizado um programa de 
televisão ao vivo durante 24 horas, de enor-
me impacto mediático a nível mundial, com 
responsabilidade de realização dos nossos 
membros nacionais, percorrendo todas as 
regiões do mundo, iniciando-se na Austrália 

e finalizando na Costa Rica, passando pela 
China, Singapura, Índia, França, Inglaterra, 
Gana e Canadá. Refiro, também o recen-
te lançamento da plataforma “Academia 
WFEO” com parceria estratégica da Interna-
tional Engineering Alliance com conteúdos 
focados na formação contínua dos profis-
sionais de engenharia. Gostaria, ainda, de 
realçar a nossa ligação a várias organizações 
das Nações Unidas com a intenção de pro-
mover a importância política da engenharia 
para o desenvolvimento, através da realiza-
ção e participação em eventos e na publica-
ção de livros de divulgação mundial. Neste 
caso, estou a lembrar-me de duas publica-
ções recentes: o II Relatório de Engenharia 
da UNESCO e o livro “Engenharia e Resiliên-
cia na Gestão de Desastres”. Com iniciativas 
como estas, a WFEO pretende ter uma voz 
cada vez mais influente e relevante na co-
munidade científica internacional na pro-
moção das melhores práticas de engenharia, 
tanto em países desenvolvidos como, princi-
palmente, em países em desenvolvimento, 
onde a vulnerabilidade das infraestruturas e 
das sociedades é mais evidente.

Acha viável o reconhecimento mútuo entre 
os membros da WFEO?
O reconhecimento mútuo de diplomas e de 
competências profissionais na área da en-
genharia tem sido uma das minhas preo-
cupações mais constantes no trabalho de 
direcção nas associações profissionais em 
que tenho participado. Foi assim, enquanto 
Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros 
com as organizações congéneres de língua 
portuguesa, realçando aqui o caso do Brasil 
por ter sido o processo de reconhecimen-
to mais difícil em que participei. Foi assim, 
também, enquanto Presidente da FEANI, 
como já referi, com iniciativas de grande al-
cance para o reconhecimento de competên-
cias profissionais no âmbito do Espaço Eu-
ropeu de Ensino Superior. Agora, na WFEO, 
tenho a mesma perspectiva, reconhecendo, 
no entanto, que a tarefa assume maior com-
plexidade e dificuldade dadas as enormes 
diferenças de sistemas de ensino e de requi-
sitos de graduação ao longo dos cinco con-
tinentes. No entanto, ainda que incipientes, 
alguns passos foram já dados nesse sentido, 
como por exemplo o trabalho desenvolvido 
com a International Engineering Alliance no es-
tabelecimento de “Atributos do Diplomado 
e Competências Profissionais em Engenha-
ria” que pode constituir uma boa base para 
o reconhecimento internacional de padrões 
de competências necessárias para o registo 

Assembleia Geral da FEANI,  
Lisboa, Outubro 2015
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profissional. De qualquer, forma, estou con-
fiante que, durante este meu mandato, ire-
mos avançar mais neste processo, eventual-
mente com casos-piloto numa primeira fase 
e avanços mais ambiciosos após uma ava-
liação dos resultados obtidos. Para isso, es-
tou a contar com a intervenção empenhada 
dos nossos 5 membros internacionais com 
abrangência geográfica continental.

De que forma a WFEO pode contribuir para 
os objetivos de desenvolvimento sustentá-
vel propostos pela Organização das Nações 
Unidas (SDG-2030)
Como já referi, a WFEO assumiu como pla-
taforma de trabalho, o seu plano “WFEO En-
gineering 2030”, convocando todos os seus 
Comités Técnicos, membros e entidades 
parceiras para demonstrar a essencialida-
de do trabalho dos engenheiros na concre-
tização dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) das Nações Unidas. Prin-
cipalmente através dos seus Comités Técni-
cos, constituídos por profissionais especia-
listas nomeados pelos membros nacionais 
e com temáticas de trabalho alinhadas com 
os ODS, a WFEO tem tido uma participação 
muito activa junto de vários organismos das 
Nações Unidas, com particular proximidade 
com a UNESCO. Sem ser exaustivo, posso 
dar alguns exemplos do trabalho que temos 
vindo a desenvolver com estes propósitos: as 
parcerias para o estabelecimento de padrões 
para o ensino de engenharia e capacitação 
em engenharia, com benefício mais eviden-
te para os países mais necessitados, na Ásia, 
na África e na América Latina; a realização 
e participação em eventos na sede das Na-
ções Unidas demonstrando o âmbito mui-
to amplo da engenharia e a variedade de 
tecnologias que os engenheiros usam para 
promover o desenvolvimento sustentável; a 
publicação de trabalhos técnicos e científi-
cos sobre matérias básicas como infraestru-
tura sustentável e a necessidade de fontes 
de água segura ou tecnologias avançadas, 
incluindo tecnologias de satélite, para lidar 
com os riscos extremos de desastres natu-
rais, como terramotos e inundações; a cele-
bração do dia mundial da engenharia para 
o desenvolvimento sustentável com a par-
ticipação dos membros nacionais na defesa 
da captação de jovens, em especial meninas, 
para abraçarem carreiras na área da enge-
nharia. Neste contexto, julgo que a recente 
assinatura de um protocolo de cooperação 
com o ISC- International Science Council irá 
permitir um forte bloco de influência junto 
das Nações Unidas para promover a essen-

cialidade e relevância da ciência e da enge-
nharia no processo de desenvolvimento sus-
tentável a nível global.

Será a engenharia um fator determinante 
no crescimento económico e mundial dos 
países no período pós-pandemia, enqua-
drado no eixo da sustentabilidade?
Como sabemos, a capacidade em engenharia 
é um indicador credível e um elemento es-
sencial para o desenvolvimento económico 
e social de qualquer país. Isto porque cons-
titui um requisito básico para a garantia do 
adequado funcionamento das infra-estru-
turas que possibilitam melhores cuidados 
de saúde, acesso a educação e a criação de 
um ambiente favorável para o investimento. 
Considero que, numa sociedade do conheci-
mento como a nossa, a engenharia assume 
uma relevância fundamental e é um factor-
-chave para a inovação e bem-estar, dentro 
dos princípios de sustentabilidade que de-
vem reger o crescimento económico.

Concretamente, qual a importância da WFEO 
para a sensibilização no combate às altera-
ções climáticas? Em particular, na gestão e 
no bom uso dos recursos hídricos.
Através dos nossos Comités Técnicos “En-
genharia e Ambiente” e “Água” temos tido 
inúmeras intervenções com publicações de 
livros, relatórios e comunicações em fóruns 
mundiais, como recentemente no COP26 e 
no Fórum Mundial da Água, onde se apre-
sentaram trabalhos científicos e de aplica-
ção prática em geografias variadas, focando 
o trabalho dos engenheiros em domínios 
dos impactos das alterações climáticas e da 
urgência da garantia do acesso universal a 
água segura e a saneamento.

“O reconhecimento 
mútuo de diplomas 
e de competências 
profissionais na 
área da engenharia 
tem sido uma 
das minhas 
preocupações […]”

Assembleia Geral da WFEO. 
Candidatura a Presidente, 
Melbourne, novembro 2019
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Vê como importante a criação de um bloco 
dos Países de Língua Oficial Portuguesa no 
caso concreto da engenharia? Deveria, na 
sua opinião, existir um processo de reconhe-
cimento mútuo que conduza à livre circula-
ção dos membros das ordens profissionais 
de engenharia em todo o espaço da CPLP?
Eu considero muito importante o aprofun-
damento do relacionamento institucional 
das associações profissionais de engenharia 
no espaço não só geográfico mas também 
sócio-cultural dos países de língua oficial 
portuguesa. E esse aprofundamento deve 
ter como horizonte, precisamente, proces-
sos de reconhecimento mútuo de diplomas 
e de competências profissionais neste es-
pecial universo de países. Eu próprio, tenho 
tido participação muito ativa em iniciativas 
que vão nesse sentido e que considero muito 
importantes. Estou a lembrar-me, por exem-
plo, quando era Vice-presidente da Ordem 
dos Engenheiros, da organização de dois 
congressos de engenheiros de língua portu-
guesa, um em Lisboa, em 2012 e outro em 
Macau, em 2014 e que foram catalisadores 
de acordos de reconhecimento mútuo e de 
protocolos de cooperação muito interessan-
tes entre associações profissionais de vários 
desses países. Também considero importan-
te que estes esforços devem incluir inicia-
tivas para promover o desenvolvimento da 
engenharia através de esforços conjuntos 
não só das organizações de engenharia, mas 
também de governos, academia e indústria, 
em todo este espaço lusófono.

Como perspetiva o desenvolvimento e a 
afirmação da FMOI/WFEO daqui a 10 anos?
É sabido, e volto a repetir-me, que a enge-
nharia desempenha um papel fundamental 

na transformação da sociedade através da 
inovação e do desenvolvimento de novas 
tecnologias e que é crucial para o cresci-
mento económico e para a qualidade de 
vida das comunidades humanas. Os ODS 
das Nações Unidas procuram uma aborda-
gem integrada para o desenvolvimento que 
atenda às necessidades de todas as pes-
soas, exigindo oportunidades equitativas e 
prosperidade económica para todos, com 
a preocupação de mitigar os seus efeitos 
perniciosos para a saúde do planeta. Como 
referi anteriormente, a WFEO definiu a sua 
estratégia política em sintonia com estas li-
nhas de orientação. Por isso espero que nos 
próximos anos tenhamos resultados palpá-
veis desta opção. Sabemos que é elevada 
a procura de engenheiros qualificados em 
todo o mundo e que a sua disponibilidade 
pode constituir uma séria condicionante 
para o desenvolvimento, tanto em países 
desenvolvidos nas áreas de alta tecnologia, 
software, inteligência artificial e comunica-
ções, como em países em desenvolvimento 
para infraestruturas básicas urbanas, siste-
mas de transporte e redes de abastecimen-
to de água e energia. Por isso, espero que 
a WFEO assuma uma liderança efectiva na 
defesa da relevância da engenharia a nível 
global e que seja possível, em conjunto com 
os governos, instituições de ensino e asso-
ciações profissionais, garantir padrões de 
ensino de engenharia que atendam aos ODS 
e que haja políticas estruturadas de valori-
zação económica e social da engenharia, de 
modo a atrair mais jovens para a escolha de 
uma profissão nesta área. 

O que gostaria de poder dizer, no final do 
seu mandato, que conseguiu concluir?
Espero consolidar os projectos emblemáti-
cos que estamos a lançar, nomeadamente a 
Academia WFEO, o dia mundial da Engenha-
ria e os projectos de capacitação em África. 
Com a nova iniciativa que vou lançar, o Fo-
rum Internacional, espero que as federações 
continentais de África, América, Ásia-Pacífi-
co, Europa e Países Árabes possam trabalhar 
em conjunto para avançarmos em projectos 
de incidência regional como, por exemplo, na 
acreditação de cursos e no reconhecimento 
mútuo de competências profissionais. Mais 
do que tudo, espero que ao finalizar o meu 
mandato, tenha a convicção do dever cum-
prido e de ter contribuído, na quota-parte 
que me cabe, para a dignificação do trabalho 
dos engenheiros na construção do progresso 
social em benefício da humanidade e na pro-
teção do ambiente. n

“Espero consolidar 
os projectos 
emblemáticos que 
estamos a lançar, 
nomeadamente a 
Academia WFEO, 
o dia mundial 
da Engenharia e 
os projectos de 
capacitação em 
África.”

@
Á

lv
ar

o 
P

er
ei

ra



 assuntos internos 

ago’22 • ENGenharia • 11 

TOMADA DE POSSE
Órgãos Nacionais da OET
A tomada de posse dos órgãos nacionais da Ordem dos Engenheiros Técnicos decorreu no dia 
19 de janeiro de 2022 no auditório Ferreira da Costa, na sede Nacional da OET. Tomaram posse 
as Direções do Conselho da Profissão, Conselho Fiscal Nacional, Assembleia Representativa Na-
cional, Assembleia Geral Nacional, Conselho Jurisdicional e Bastonário. 

Da esquerda para a direita, Eng.º Técnico José Manuel Sousa (Vice-Presidente), Eng.ª Técnica Isabel Martins (Vice-Presidente), Eng.º Técnico Au-
gusto Ferreira Guedes (Bastonário), Eng.º Técnica Maria do Céu Rodrigues (Vice-Presidente), e Eng.º Técnico António Lousada (Vice-Presidente).

O Bastonário, Eng.º Técnico Augus-
to Ferreira Guedes, acompanhados 
pelos ilustres convidados, da esquer-
da para a direita, Engenheiro Carlos 
Mineiro Aires (Bastonário da Ordem 
dos Engenheiros), Dra. Paula Franco 
(Bastonária da Ordem dos Contabilis-
tas Certificados), Engenheiro Técnico 
Augusto Ferreira Guedes (Bastonário 
da Ordem dos Engenheiros Técnicos), 
Prof. Doutor António Mendonça (Bas-
tonário da Ordem dos Economistas), 
Dr. Pedro Tenreiro Biscaia (Vice-Presi-
dente da Ordem dos Advogados), Prof. 
António Lopes (Bastonário da Ordem 
dos Fisioterapeutas), e Dr. João Pedro 
Amorim (em representação da Ordem 
dos Solicitadores e dos Agentes de 
Execução).
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No dia 20 de janeiro de 2022 foi realizada na 
Sede da Secção Regional Norte a primeira 
cerimónia de tomada de posse dos represen-
tantes dos Órgãos Nacionais, Colégios de Es-
pecialidade e Órgãos Regionais.
Associada às cerimónias de tomada de pos-
se da Secção Regional Norte foi inaugura-
da a “Exposição 6 Poemas e 11 Desenhos 
para Sophia”, exposição comemorativa do 
Centenário (1919-2019) da Sophia de Mello 

Breyner Anderson, da responsabilidade da 
Associação Cultural Diretiva Criativa e com 
curadoria da Helena Mendes Pereira.
Os “6 Poemas” desta exposição foram bri-
lhantemente declamados por Romi Soares e 
por Cláudia Lázaro.  

Esta primeira cerimónia contou com a pre-
sença do Senhor Bastonário, que promoveu 
o discurso de encerramento, e de diversos 
convidados de entidades com relevo em 
áreas associadas às atividades da Ordem, 
nomeadamente associações patronais e pro-
fissionais, bem como instituições de ensino 
de engenharia.
Neste dia tomaram posse o Presidente da 
Assembleia Geral de Secção, Manuel Júlio 
Carvalho da Silva, a Secretária do Conselho 
Diretivo de Secção, Sónia Cristina Santos 
Ferreira, o Tesoureiro do Conselho Diretivo 
de Secção, Mário Gil Abrunhosa, o Vogal do 
Conselho Diretivo de Secção, Manuel Soares 
da Silva, o Presidente do Conselho Fiscal de 
Secção, Manuel Fernando Maia Casal, o Vo-
gal do Conselho Fiscal de Secção, José Marti-
nho Nogueira, o Presidente do Conselho Dis-
ciplinar de Secção, Júlio Idílio Sousa Guerra 
e o Vogal do Conselho Disciplinar de Secção, 
Horácio Ilídio Correia Martins.
Na segunda cerimónia de tomada de pos-
se, que ocorreu no dia 3 de fevereiro, toma-

TOMADA DE POSSE
Secção Regional do Norte

Eng.º Técnico António Sequeira Correia, Presidente da Secção Regional do Norte da OET

Eng.º Técnica Cristina Maria Cardoso, Vice-Presidente da Secção Regional do Norte
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ram posse os representantes da Assembleia 
Representativa Nacional, nomeadamente 
Maria do Carmo Martins Barbosa, Manuel 
Duarte Queijo, Maria Augusta Mendes Pinto, 
Paula Alexandra Antunes Santana, Sandra 
Carina Teixeira Sampaio, Albertina Coelho 
Ferreira Sampaio, Henrique Manuel Cru-
jo Mendes Palma, Maria Clarinha Ferreira 
Almeida, Gonçalo Jorge Nunes Vasconce-
los, Maria Manuel Coelho Martins Queirós 
e, também, a Vice-Presidente do Colégio de 
Engenharia de Energia e Sistemas de Potên-
cia, Silvia Alexandra Silva Moita, o Vice-Pre-
sidente do Colégio de Engenharia Geográfi-
ca/Topográfica, Sérgio Antunes Gonçalves 
Leitão, o Presidente do Colégio de Engenha-
ria Geotécnica e Minas, José Augusto Abreu 
Peixoto Fernandes, a Vice-Presidente do 
Colégio de Engenharia Geotécnica e Minas, 
Ana Maria Dias Afonso, o Vice-Presidente do 
Colégio de Engenharia Geotécnica e Minas, 
António Rodrigues Vieira, o Presidente do 
Colégio de Engenharia Informática, Rui Jor-
ge Silva Santos, a Presidente do Colégio de 
Engenharia Mecânica, Bernardina Maria To-
más Costa, o Vice-Presidente do Colégio de 
Engenharia Mecânica, António Pedro Meixe-
do Santos Silva, a Presidente do Colégio de 
Engenharia Química e Biológica, Maria Jorge 
Alves Mendes Figueiredo, o Vice-Presiden-
te do Colégio de Engenharia de Segurança, 
António Luís Vieira Bastos, a Secretária da 
Assembleia Geral de Secção, Mónica Andreia 
Ferreira Resende, o Secretário da Assembleia 
Geral de Secção, Paulo Jorge Vilares Santos, 
a Vogal do Conselho Fiscal de Secção, Dulce 
Maria Rodrigues Silva e a Vogal do Conselho 
Disciplinar de Secção, Carla Isabel Pinto Ma-
galhães. n

Albertina Sampaio João Sousa

José Fernandes Carla Rocha

Paula Santana Maria Clarinha Pereira
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A Secção Regional do Sul (SRSUL) da Ordem 
dos Engenheiros Técnicos (OET), no segui-
mento das eleições nacionais e da sua res-
ponsabilidade de nomeação dos órgão regio-
nais da região sul, realizou um encontro com 
os membros nomeados no auditório da sede 
nacional da OET em Lisboa, com mais de 100 
participantes, onde se evidenciou a respon-
sabilidade e a importância de representar a 
OET, onde se destacou a importância da en-

genharia ao nível nacional e internacional e 
em especial, da necessidade de valorização 
de cada ato de engenharia, independente-
mente da sua dimensão, ou do local onde 
se pratica, a necessidade de partilha e da 
interação entre os diversos sectores da en-
genharia, entre os diversos profissionais e 
a defesa do exercício da profissão dentro 
dos valores da ética e da deontologia, num 

TOMADA DE POSSE
Secção Regional do Sul

Eng.º Técnico José Delgado, Presiden-
te da Secção Regional Sul da OET

contributo para o desenvolvimento e para a 
proximidade com o consumidor, praticar en-
genharia com qualidade e num contributo 
para a defesa do planeta e da melhoria das 
condições de vida em todos os seus aspetos 
e dimensões.
A SRSUL representa 109 concelhos dos 308 
concelhos nacionais, 7 distritos (Lisboa, 
santarém, Setúbal, Portalegre, Évora, Beja e 
Faro), evidenciando uma politica de proximi-
dade da OET com as regiões, com o país. Há, 
pois, uma politica de representação em todo 
o território, através da nomeação dos órgãos 
regionais e em especial, dos seus delegados 
distritais e concelhios, num sistema susten-
tado e interativo, onde a OET se apresenta 
como um todo, numa relação próxima e par-
tilhada entre os órgão nacionais e regionais. 
Uma ação que tem como base a defesa da 
engenharia e o exercício da profissão com 
qualidade, rigor e ao serviço da sociedade e 
das pessoas. Esta tomada de posse aconte-
ceu no dia 19 de janeiro de 2022. n

Eng.º Técnico José Ribeiro, Tesourei-
ro da Secção Regional Sul da OET

Eng.º Técnico Hugo Deodato, Secretário da Secção 
Regional Sul da OET
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Decorrente da realização das eleições da Or-
dem dos Engenheiros Técnicos, cumpridas no 
dia 11 de novembro de 2021, a Secção Regio-
nal da OET levou a efeito, no dia 18 de janeiro, 
o ato solene de Tomada de Posse dos mem-
bros eleitos para os órgãos nacionais, órgãos 
regionais e colégios de especialidade adstri-
tos à Secção Regional do Centro.
O evento, que decorreu nas instalações da 
OET, em Coimbra, contou com a presença do 
Bastonário da OET, Engenheiro Técnico Au-
gusto Ferreira Guedes, do Vice-Presidente da 
OET, Engenheiro Técnico António Lousada 
bem como do Presidente da Assembleia Ge-
ral Nacional, Engenheiro Técnico João Deus 
Gomes Pires que conferiu posse aos novos 
elementos.
Tratou-se de uma cerimónia reservada e 
segura, por força das condições impostas 
a nível da saúde pública, fruto da situação 
pandémica vivida a nível mundial, razão 
pela qual foi a mesma dividida em duas 
sessões diferenciadas com o intuito de asse-
gurar a segurança de todos os presentes; as-
sim, numa primeira fase foi dada posse aos 
membros do centro eleitos para os órgãos 
nacionais e, em fase posterior, aos órgãos re-
gionais e colégios de especialidade.
No discurso proferido o Presidente do Con-
selho Diretivo da Secção Regional Centro 
da OET, Engenheiro Técnico Luís Filipe Al-
meida, para além de ter agradecido a vinda 
de todos os presentes, ressaltou o facto da 

TOMADA DE POSSE
Secção Regional Centro

OET ser, sem dúvida, uma ordem inovadora 
e disruptiva, nunca resignada com tudo o 
que foi já alcançado, continuando sempre 
a sua luta, de forma responsável e crítica, 
por tudo aquilo que considera justo e de di-
reito para a classe que representa. De igual 
forma, destacou os esforços desenvolvidos 
pela Secção Centro no sentido de proporcio-
nar aos seus membros todas as condições 
e apoio necessários ao desenvolvimento da 
profissão, sendo que para tal tem sido in-
cansável a ajuda dos delegados distritais e 
delegados concelhios, bem como dos colé-
gios regionais. n

Fotografia da esquerda, Eng.º João 
Deus Gomes Pires (Presidente da 
Mesa Assembleia Geral Nacional) 
e Eng.ª Ana Bela Malo (vice-
presidente da Mesa Assembleia 
Geral Nacional) a assinar. 

Foto da direita, Eng. Ana Bela 
Malo, Eng.º João Deus Gomes 
Pires e Eng.ª Elisabete Simões 
(Vice-presidente Conselho 
Profissão Nacional) a assinar
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TOMADA DE POSSE
Secção Regional da Madeira

A cerimónia de tomada de posse dos órgãos 
da Secção Regional da Madeira decorreu 
no dia 22 de janeiro de 2022. O Eng. Técni-
co Francisco Costa Gil voltou a ser reeleito 
Presidente da Secção Regional da Madeira da 
Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET), ma-
nifestando dois grandes objetivos para o seu 
mandado: a realização do congresso nacio-
nal da OET na região autónoma da Madeira 
e a dar continuidade à Associação de En-
genharia da Macaronésia. Nesta cerimónia 
estiveram presentes os órgãos constituintes 
da Secção Regional da Madeira e, ainda, al-
guns ilustres convidados. Tais como, Augus-
to Guedes, bastonário da OET, Pedro Calado, 
Presidente da Associação de Municípios da 
Região Autónoma da Madeira e Pedro Fino, 
Secretário Regional das Infraestruturas. n

Eng. Técnico Francisco Costa Gil, 
Presidente da Secção Regional da 
Madeira da OET

Augusto Ferreira Guedes, Bastonário da OET (à 
esquerda) com Pedro Fino, Secretário Regional das 
Infraestruturas da Região Autónoma da Madeira

Francisco Costa Gil, Presidente da Secção Regional 
da Madeira da OET (ao centro) e Pedro Calado, 
Presidente da Associação de Municípios da Região 
Autónoma da Madeira, à direita.

Pedro Fino, Secretário Regional das Infraestruturas da Região Autóno-
ma da Madeira

Marta Alves toma posse no cargo de Vogal do Conselho Fiscal de 
Secção
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TOMADA DE POSSE
Secção Regional da Açores
Decorreu no dia 15 de janeiro de 2022, na 
sede da OET – Ordem dos Engenheiros Téc-
nicos, em Ponta Delgada, o ato de tomada de 
posse dos Órgãos Regionais eleitos da OET 
da Secção Regional dos Açores para o qua-
driénio 2022 – 2025. Tomaram ainda posse, 
os membros eleitos para os Órgãos nacionais 
que, tendo o seu domicílio profissional na 
Região Autónoma dos Açores, se deslocaram 
a Ponta Delgada para o ato.
Mercê da situação pandémica que, à data, 
se vivia nesta Região Insular, a tomada de 
posse decorreu num ambiente restrito razão 
pela qual, com exceção do Magnifico Reitor 
da Universidade dos Açores, Professor Dou-
tor João Luis Gaspar, não foi admitida a pre-
sença de público externo à Ordem. 
No ato de tomada de posse, pelo Bastonário 
da OET, foi referida a “satisfação pelo facto 
de, não obstante todas as limitações ine-
rentes à situação pandémica, ser possível 
realizar a tomada de posse dos membros 
eleitos com total segurança sanitária, o que 
só é possível pelo facto da OET dispor nos 
Açores de condições de excelência”. 
Por outro lado, o Magnifico Reitor da Univer-
sidade dos Açores, na qualidade de convidado 
de honra, dirigiu aos presentes, na pessoa do 
Bastonário, uma especial saudação pelo fac-
to da Universidade dos Açores estar, uma vez 
mais, presente. O Professor Doutor João Luis 
Gaspar referiu ainda que a Universidade dos 
Açores, “mais do que a afirmação enquan-
to pilar da Autonomia, é um instrumento 
fundamental para o desenvolvimento social 
e económico da Região e como tal, é uma 
referência no estudo das especificidades in-
sulares no todo das suas mais variadas di-
mensões e por isso, naturalmente que será 
sempre uma parceira de excelência da OET”. 
No dia 15 de janeiro de 2022, na sede da OET 
– Ordem dos Engenheiros Técnicos, em Ponta 
Delgada, decorreu a assinatura de um pro-
tocolo entre a OET – Ordem dos Engenheiros 
Técnicos e a Universidade dos Açores com vis-
ta a oficializar e instituir o Prémio de Ingresso 
na Ordem dos Engenheiros Técnicos para os 
Graduados em Proteção Civil e Gestão de Ris-
cos deste Estabelecimento de Ensino Superior. 
Para a assinatura do protocolo, esteve pre-
sente o Bastonário da OET, Engenheiro Téc-
nico Augusto Guedes, e o Magnifico Reitor da 

Assinatura de um protocolo entre 
a OET – Ordem dos Engenheiros 
Técnicos e a Universidade dos 
Açores, selado pelo Bastonário da 
OET, Engenheiro Técnico Augusto 
Guedes, e pelo Reitor da Uni-
versidade dos Açores, Professor 
Doutor João Luis Gaspar

Universidade dos Açores, Professor Doutor 
João Luis Gaspar, que no ato se referiu “à 
enorme satisfação pela assinatura de um 
protocolo que garante o reconhecimento de 
um curso superior que muito diz à Univer-
sidade dos Açores desde logo, pela caracte-
rística arquipelágica de alto risco sísmico 
e vulcânico do território açoriano”. O Mag-
nifico Reitor referiu ainda que “este curso 
de Proteção Civil e Gestão de Riscos se en-
quadra, por um lado, numa aposta diferen-
ciada que a Universidade dos Açores tem 
seguido para formação e investigação e 
por outro, numa das prioridades regionais 
o que permite aprofundar a ligação desta 
Instituição de Ensino Superior à Sociedade 
Civil e às empresas”. 
Por outro lado, o Bastonário da OET, Enge-
nheiro Técnico Augusto Guedes, também se 
referiu a este protocolo como o “culminar de 
um processo que, acima de tudo, vai per-
mitir aos diplomados em Proteção Civil e 
Gestão de Riscos da Universidade dos Aço-
res o acesso à profissão e, por isso, mais 
uma vez, a OET está presente na defesa dos 
profissionais da Engenharia e da sociedade 
civil”.
Na cerimónia teve ainda destaque o anún-
cio do Bastonário da OET relacionado com o 
Congresso Regional da OET nos Açores que 
se realizará nos dias 17 e 18 de setembro de 
2022 na ilha do Pico e que terá como tema 
central a “Sismologia, vulcanologia e a En-
genharia na prevenção dos riscos”. n
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A 
Lei n.º 2/2021, de 21 de janeiro,  
sobre o regime de acesso e exer-
cício de profissões e atividades 
profissionais, teve como objetivo 
assegurar que as regras nacionais 

de organização do acesso às profissões regu-
ladas não constituam um obstáculo injusti-
ficado ou desproporcionado ao exercício do 
direito fundamental à livre escolha de uma 
atividade profissional.
A União Europeia considera que os esforços 
de Portugal para reduzir a carga regulamen-
tar das profissões reguladas, que tiveram 
tradução na Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, 
que estabelece o regime jurídico de criação, 
organização e funcionamento das associa-
ções públicas profissionais, foram travados 
ou mesmo revertidos pelos estatutos das di-
ferentes Ordens.
Em 2018, a OCDE, em conjunto com a Auto-
ridade da Concorrência (AdC), realizou uma 
avaliação de impacto concorrencial da regu-
lamentação de uma série de profissões autor-
reguladas (advogados, solicitadores, agentes 
de execução, notários, engenheiros, enge-
nheiros técnicos, arquitetos, auditores, con-
tabilistas certificados, despachantes oficiais, 
economistas, farmacêuticos e nutricionistas), 
recomendando expressamente a redução de 
restrições nas profissões altamente regula-
das. Destacam-se igualmente a necessidade 
de separar a função regulatória da função re-
presentativa e de as mesmas serem dotadas 
de um órgão de supervisão independente, de 
forma a contribuir para uma melhor regula-
ção e criar incentivos à inovação em prol dos 
consumidores.
Atualmente em Portugal todos os cursos 
superiores são aprovados pela Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
(A3ES) e registados na Direção Geral do Ensi-
no Superior (DGES) e as Instituições de Ensino 
Superior são reconhecidas como entidades 
de utilidade pública. A existência do estágio 
justificou-se, em tempos, pela inexistência de 
um processo de avaliação e acreditação e a 
criação do estágio resultava da não existên-
cia de uma agência que avaliasse os cursos, o 
que obrigava as Ordens a fazerem o reconhe-

OET dispensa a obrigato-
riedade  de estágio para 
acesso à profissão

cimento dos mesmos para fins profissionais, 
cabendo ao estágio a função de suprir even-
tuais lacunas na formação. Hoje, não só exis-
te a A3ES como as Ordens são ouvidas antes 
de os cursos serem aprovados.
Assim, não compete à OET recusar diploma-
dos por essas instituições, só porque o curso 
que eles concluíram pode não habilitar em 
absoluto para o exercício da profissão. Isso 
pode ser entendido (e por vezes corretamen-
te) como a criação artificial de obstáculos à 
integração profissional desses diplomados.
No entanto, compete à OET assegurar que as 
pessoas que exercem a profissão estão de-
vidamente habilitadas para praticar os atos 
de engenharia da especialidade em que são 
integradas. E, neste aspeto, há que distinguir 
os cursos que habilitam, sem reservas, para o 
exercício da profissão daqueles que não o fa-
zem. E não existe nenhuma justificação para 
que os diplomados dos cursos que habilitam 
para o exercício da profissão tenham que 
passar por um processo de estágio que pode 
ser entendido, neste caso, como a criação de 
obstáculos injustificados à integração dos di-
plomados no mercado de trabalho e ao pleno 
exercício da profissão.
Assim, no sentido de serem eliminadas res-
trições injustificadas e de forma a que seja 
criado um quadro regulamentar que promo-
va o crescimento, a inovação e o emprego, o 
Conselho Diretivo Nacional da OET subme-
teu à Assembleia Representativa Nacional, o 
projeto de alteração do Regulamento de Es-
tágio (n.º 35/2017, de 11 de janeiro – Aviso n.º 
21435/2021), de 15 de novembro, que esteve 
em discussão pública, e que a Assembleia 
Representativa Nacional aprovou no passa-
do dia 29/12/2021.
O Regulamento de Estágio é um instrumento 
normativo regulador das condições de acesso 
ao estágio profissional, bem como dos respe-
tivos conteúdos e metodologias de avaliação, 
por forma a assegurar o desígnio de qualificar 
adequadamente os candidatos ao exercício da 
profissão de engenheiro técnico, em particu-
lar no que s erefere às exigências da aptidão 
técnica, bem como ao respeito dos relevantes 
aspetos da ética e deontologia profissionais.

1 Os ECTS podem ser obtidos em 
qualquer instituição de ensino 
superior com autorização de fun-
cionamento por parte do Estado 
Português, em cursos superiores 
de engenharia acreditados pela 
A3ES e registados pela DGES.

Comunicado de
Conselho Diretivo Nacional

29 de janeiro de 2022
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Por outro lado, a Ordem dos Engenheiros 
Técnicos afere a qualidade das formações 
dos diplomados pelas escolas de engenharia, 
tendo para tal realizado um estudo aprofun-
dado, e que é monitorizado e atualizado em 
permanência, sobre o âmago dos cursos de 
engenharia de cada uma das especialidades 
reconhecidas pela Ordem e que se consti-
tuem em “Colégios da Especialidade”.
Deste trabalho, resultou o designado “Core 
das Especialidades”, o qual consiste na iden-
tificação das áreas curriculares em que é 
necessário proporcionar aos diplomados as 
competências, as capacidades e os conheci-
mentos para a prática dos atos de engenha-
ria, para cada especialidade. Da maior ou 
menor cobertura desses tópicos, resulta a 
maior ou menor adequação dos cursos supe-
riores de engenharia aos Atos de Engenharia, 
cujo regulamento a OET publica desde 2005 
e que, nesta data, se encontra publicado no 
Regulamento n.º 960/2019, de 17 de dezem-
bro (Regulamento dos Atos de Engenharia da 
Ordem dos Engenheiros Técnicos).
Devemos igualmente referir que este docu-
mento do Core da Especialidade não é ne-
nhum dogma, está em permanente evolução 
e aperfeiçoamento, e que estamos sempre 
abertos a debater ideias com todas as ins-
tituições de ensino superior, porque aceita-
mos que existem outras visões igualmente 
válidas. No entanto, este documento é, para 
nós, um documento fundamental e estru-
turante do processo de transição do mundo 
académico para o exercício profissional
Da análise feita pela Ordem dos Engenheiros 
Técnicos aos cursos acreditados pela A3ES, 
em face do Core das Especialidades, resul-
ta o Index da OET(que está em permanen-
te atualização) no qual constam todos os 
cursos superiores em engenharia e quais as 
condições de acesso à Ordem para cada um 
deles.
Assim, o estágio de acesso à profissão de en-
genheiro técnico, estatutoriamente obriga-
tório,  deve ser organizado de forma a não 
constituir uma duplicação da habilitação já 
detida pelos candidatos para o exercício da 
profissão e reconhecida pela própria Ordem, 
sob pena de o estágio constituir uma restri-
ção injustificada.
Neste quadro, a Ordem dos Engenheiros Téc-
nicos afere se os cursos ou formações ini-
ciais em engenharia podem ser considerados 
habilitantes para o exercício pleno da pro-
fissão de Engenheiro Técnico, nas diversas 
especialidades ou domínios da engenharia 
em que a Ordem dos Engenheiros Técnicos 
se encontra estruturada, justificando-se que, 

nos casos em que isso acontece, o estágio 
profissional seja circunscrito à frequência, 
com aproveitamento, das ações de formação 
sobre ética e deontologia profissional.

Assim, como corolário de toda esta reflexão, 
a OET estabeleceu um modelo em que:
• Elimina a obrigatoriedade do estágio para 

todos os diplomados com cursos que pro-
porcionam as competências plenas 
para o exercício da profissão (sendo 
unicamente obrigatória a frequên-
cia, com aproveitamento, de uma 
ação de formação sobre ética e 
deontologia profissional, orga-
nizada pela OET);

• Admite que os diplomados com 
cursos superiores em engenharia 
que não habilitam na totalidade 
para o pleno exercício da profis-
são se possam inscrever na Ordem 
como Membros Estagiários e que, 
durante o período do estágio, obte-
nham os ECTS em falta para o pleno 
exercício da profissão (em função da aná-
lise que o Conselho da Profissão faz de 
cada curso, são definidos os ECTS e as 
áreas curriculares em que se consi-
dera serem insuficientes os con-
teúdos ministrados no curso 
dos diplomados face ao core 
da especialidade)1.

Em resumo, 
não podemos 
nunca descu-
rar que uma 
das principais 
missões das 
associações pú-
blicas profissionais 
é a defesa dos interesses 
gerais dos consumidores (que 
são os destinatários dos servi-
ços que prestamos), e isso só é 
assegurado por profissionais 
competentes, rigorosos, com 
sentido ético e cumpridores 
da deontologia profissional 
que está subjacente à con-
dição de ser, e saber ser, 
Engenheiro Técnico. n

https://www.oet.pt/downloads/OET-CoreEspecialidades.pdf
https://www.oet.pt/downloads/OET-CoreEspecialidades.pdf
https://files.dre.pt/2s/2019/12/242000000/0018300236.pdf
https://www.oet.pt/portal/index.php/lista-de-cursos-que-dao-acesso-a-profissao
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As Jornadas das Especialidades
A OET, através do Conselho da Profissão, promove no presente ano um 
ciclo de Jornadas das Especialidades, que se pretende que constituam 
um fórum de discussão entre os membros dos colégios, debatendo te-
mas como sejam a regulação e regulamentação da profissão, os atos de 
engenharia e aspetos técnicos de interesse para o exercício da profissão.

F
oram consideradas seis jornadas 
que correspondem a uma divisão 
dos dezasseis colégios da especia-
lidade, procurando-se agrupar em 
cada jornada os colégios que te-

nham alguma afinidade em termos de áreas 
de exercício da profissão, procurando-se 
assim que estes eventos sejam igualmente 
fóruns de discussão inter-colégios.  Assim, 
pretende-se identificar pontos de sobrepo-
sição, mas preservando-se sempre a identi-
dade de cada colégio. Estes eventos contam 
com o forte apoio das estruturas das Secções 
Regionais da OET, sendo que existirão dois 
eventos em cada uma das secções do con-
tinente.

Sessão de abertura, com a pre-
sença da Presidente do Colégio 
de Engenharia Alimentar. Engª. 
Técnica Carla Rosa, a Sub-Diretora 
da Escola Superior Agrária do Po-
litécnico de Santarém, Professora 
Maria de Oliveira, Bastonário 
da OET, Engº. Técnico Augusto 
Guedes, Presidente do Conselho 
da Profissão da OET, Engº. Técnico 
Nuno Cota e Presidente do Colé-
gio de Engenharia Agrária, Engº. 
Técnico Fernando Carvalho

O ciclo de jornadas iniciou no passado dia 26 
de Maio com as Jornadas das Especialidades 
de Engenharia Agrária e Engenharia Alimen-
tar na Escola Superior Agrária do Politécnico 
de Santarém Este foi um evento organizado 
pelos dois colégios, em particular pelos seus 
presidentes Engº. Técnico Fernando Carva-
lho e Engª Técnica Carla Rosa, com o apoio 
da Secção regional do Sul da OET.
Foi um excelente ponto de partida nestes 
eventos, tendo reunido um conjunto de con-
vidados que representam as Entidades que 
intervêm nos sectores da Engenharia Agrária 
e Alimentar em Portugal. Foi um excelente 
fórum de discussão em temas transversais 
aos dois colégios e de extrema importância 
para o Engenheiro Técnico.
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Intervenção do Engº. Carlos de Sá Ramalho (Diretor adjunto Direção 
Regional da Conservação da Natureza e Florestas de Lisboa e Vale do 
Tejo do ICNF)

Sessão com a presença da Dr.ª Inês Almeida (Chefe Divisão Gestão e 
Autorização Medicamentos Veterinários da DGAV), que trouxe o tema 
Produção Pecuária: Plano Nacional de Combate à Resistência aos Antimicrobia-
nos e o Eng.º José Nuno Fonseca (Diretor da DRAP Lisboa e Vale do Tejo), 
que efetuou uma apresentação Sobre A Nova PAC e a Realidade Portuguesa

Engª Técnica Ângela Leal, que apresentou o tema Codex Alimentarius - 
nova actualização e tradução para português

Última sessão, com a presença da Engª Técnica Elisabete Simões (Vi-
ce-presidente do Conselho da Profissão da OET), da Dr.ª Filipa Melo de 
Vasconcelos (Subinspectora-Geral da ASAE) que efetuou a apresenta-
ção “Segurança Alimentar - Visão Estratégica de Portugal na União Eu-
ropeia”, Engª Técnica Carla Rosa (presidente do Colégio de Engenharia 
Alimentar da OET), Engº Técnico Pedro Brás (Presidente da Assembleia 
Representativa Nacional da OET), Engº. Técnico José Delgado (Presi-
dente da Secção do Sul da OET) e Engº Técnico Fernando Carvalho 
(Presidente do Colégio Engenharia Agrária da OET), que apresentou os 
atos de engenharia agrária (foto abaixo)

Eng.ª Técnica Carla Rosa (Presidente do Colégio Engenharia Alimentar), 
que apresentou o tema A Importância do Engenheiro Técnico Alimentar 
na Sociedade Atual e Futura
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Parte 2
O segundo evento decorreu já no passado 
dia 2 de junho, no ISEP, Porto, desta vez en-
volvendo os Colégios de Engenharia de Ener-
gia e Sistemas de Potência, de Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações e de Enge-
nharia Informática. Este evento, com o título 
de Tecnologia e Engenharia contou com a 
presença de um conjunto de individualida-
des de diversas entidades ligadas às áreas 
dos três colégios. 
O programa foi responsabilidade dos três 
colégios, coordenados pelos presidentes dos 
respetivos colégios, Eng.º Técnico Jorge Sou-
sa, Eng.ª Técnica Ana Rita Beire e Eng.º Téc-
nico Rui Santos, suportado na organização 
pela Secção Regional do Norte da OET.
Foi um evento marcado por um forte cariz 
técnico de aplicação da engenharia, mas que 
iniciou com uma apresentação dos colégios 
sobre os atos e sobre o exercício da profis-
são, permitindo que fossem identificados os 
principais aspetos que regulam o exercício 
da profissão nestes colégios. n

Sessão de Abertura, com a presença do Eng.º Técnico Sequeira Correia (Presidente da 
Secção Regional do Norte da OET),  Professora Dra. Maria João Viamonte (Presidente do 
Instituto Superior de Engenharia do Porto) e Eng.º Técnico Carlos Pereira (Presidente do 
Conselho Fiscal da OET), em representação do Bastonário.

Primeiro painel de debate, dedicado ao tema do exercício da profissão, com os Presiden-
tes dos Colégios de Especialidade, Presidente do Conselho da Profissão, Eng.º Técnico 
Nuno Cota, moderado pelo Eng.º Técnico Carlos Pereira.

Eng.ª Técnica Ana Rita Beire, que 
efetuou a apresentação sobre O 
Exercicio da Profissão em Engenha-
ria Eletrónica e Telecomunicações.

O Presidente do Conselho da Profissão, Engº Técni-
co Nuno Cota, apresentou o novo regulamento 
de registo e inscrição da OET, bem como algumas 
novidades, designadamente os Prémios que serão 
promovidos pela OET este ano.

Eng.º Técnico Jorge Sousa, apresentando os Atos de 
Engenharia de Energia e Sistemas de Potência
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Eng.º Técnico Rui Santos, que apresentou O Exercí-
cio da Profissão em Engenharia Informática.

O Eng.º Agostinho Barbosa, do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa, que apresentou Sistemas de Infor-
mação na Saúde – Novos paradigmas/Novos Desafios

O Prof. Nuno Cruz 
(Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa), 
trouxe um tema muito 
atual: Cibersegurança 
na Era das Cidades 
Inteligentes

O Eng.º José Miguel 
Rodrigues da empresa 
Roboplan, apresentou o 
tema Robótica na Era da 
Indústria 4.0

Eng.º Técnico João 
Casaleiro, que apresentou 
o tema O 5G e a Exposição 
a Campos Eletromagnéticos

Parte 3
O terceiro evento decorreu no Funchal a a 
07 de julho de 2022. A OET - Secção Regional 
da Madeira promoveu as Jornadas Técnicas 
Regionais de Engenheira, intitulada “Mobili-
dade Elétrica e Urbanismo, na sede regional. 
A sessão de abertura foi apresentada pelo 
Presidente do Conselho Diretivo da Secção 
Regional da Madeira da OET, Engenhei-
ro Técnico José Francisco Costa Gil. Nesta 
jornada tiveram presentes os oradores: Dr. 
João Paulo Marques – Advogado “A Lei e o 
desempenho energético dos edifícios”, Arq. 
Manuel Rosa – Município do Funchal “A Mo-
bilidade Elétrica no Município do Funchal”, 
Dr. Luís Barroso - Presidente da MOBI.E “Mo-
delo MOBI.E – Transição Climática e Transi-
ção Digital das Cidades”, Eng. Diogo Vascon-
celos – Direção de Estudos e Planeamento 
da EEM “O Futuro da Mobilidade Elétrica na 
Madeira: Desafios e Oportunidades”, Eng. 
Eduardo Ferreira – RC Automação, Lda. So-
luções Técnicas – Caso Prático/Demonstra-
ção. 

Estas jornadas proporcionaram o acesso ao 
conhecimento no sector de mobilidade elé-
trica e urbanismo a nível teórico e prático, 
tendo sido abordado a parte jurídica e con-
ciliando desta forma toda a abrangência que 
esta temática envolve, sendo amplamente 
atrativa aos diversos players de mercado, se-
jam as entidades licenciadoras, projetistas, 
entidades executantes e reguladoras.

Presidente do Conselho Diretivo 
da Secção Regional da Madeira 
da OET, Engenheiro Técnico José 
Francisco Costa Gil

Eng. Eduardo Ferreira – RC 
Automação, Lda. Soluções 
Técnicas – Caso Prático/
Demonstração.
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B
oa tarde, em primeiro lugar agra-
deço a sua disponibilidade para 
esta entrevista. Começo por lhe 
perguntar como iniciou o seu per-
curso académico e profissional.

Boa Tarde, eu é que agradeço o convite. Acho 
muito importante e interessante esta inicia-
tiva de dar a conhecer aos Engenheiros Téc-
nicos os órgãos internos da OET e os diversos 
dirigentes que ocupam esses cargos, sendo 
uma honra que tenha iniciado pelo Conse-
lho da Profissão. 

O meu percurso académico, no ensino su-
perior, iniciou-se em 1992 ao ingressar no 
curso de Engenharia Eletrónica e Comuni-
cações do ISEL. Após concluir o bacharelato, 
ingressei no CESE (Curso de Estudos Supe-
riores Especializados), também no ISEL, que 
concluí em 1998, ficando assim com o grau 
de licenciado em Engenharia Eletrotécnica e 
Computadores. Posteriormente continuei os 

Entrevista de Selma Rocha

Entrevista a Nuno Cota, Engenheiro Técnico de Eletrónica e Teleco-
municações e Presidente do Conselho da Profissão da OET

estudos, ingressando no mestrado em Enge-
nharia Eletrotécnica e Computadores no IST.
Relativamente ao meu percurso profissional, 
este foi maioritariamente ligado ao ensino 
superior, tendo ingressado em 1998 como 
Assistente no ISEL, instituição onde ainda 
sou professor no Departamento de Engenha-
ria Eletrónica e Telecomunicações e de Com-
putadores. No entanto, logo que terminei a 
licenciatura, tive também um percurso pa-
ralelo no exercício profissional de engenha-
ria, onde colaborei com inúmeras entidades, 
públicas e privadas, como consultor, forma-
dor e projetista. Procurei sempre ligar esse 
percurso de prática de engenharia à leciona-
ção de diversas unidades curriculares de que 
sou responsável, procurando um equilíbrio 
entre a experiência profissional, e o conheci-
mento adquirido por via dessa prática, com 
o ensino e investigação, procurando trans-
mitir para os alunos a minha experiência e 
no necessário sentido crítico na prática de 
engenharia. Sou igualmente sócio-gerente 
de uma empresa de engenharia na área de 
telecomunicações e sistemas de informação 
que se dedica ao projeto de redes de teleco-
municações e ao desenvolvimento de siste-
mas informação, tendo também uma forte 
componente de inovação.

A área da Eletrónica e Telecomunicações foi 
uma primeira opção na Engenharia?
Desde o ensino secundário que a área de ele-
trotecnia, mais concretamente a eletrónica, 
me atraia. No entanto confesso que a esco-
lha do curso/instituição foi feita por acaso, 
pois à época não existia grande divulgação 
dos cursos e dos respetivos percursos, parti-
cularmente nos Açores, de onde sou oriundo. 
Mas, logo percebi que havia sido uma exce-
lente escolha, pelo que procurei tirar partido 
no meu curso, de tudo o que o ISEL tinha de 

“Nunca deveremos achar 
que tudo está feito, pois 
esse é o caminho da 
estagnação.”

Participação no Fórum Ibérico de 
Engenharia, no Funchal, em 2004 
(o primeiro evento da ANET em 
que participou). Em sessão de tra-
balho com os colegas Hélder Pita, 
Luís Assunção e Pedro Brás.
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positivo, designadamente o aspeto prático e 
aplicado da engenharia e os excelentes pro-
fessores com que me cruzei ao longo dos 
anos.

Sendo professor no Instituto Superior de 
Engenharia de Lisboa (ISEL), como vê o 
ensino politécnico? Deve existir distinção 
entre o ensino superior politécnico e uni-
versitário?
Infelizmente, em Portugal, o ensino politéc-
nico é genericamente considerado inferior 
ao ensino universitário, existindo por par-
te de todos os atores uma discriminação 
negativa do politécnico. Para mim, os dois 
sistemas são distintos, na sua vocação e 
abordagem, mas não deveria existir uma di-
ferenciação em termos de qualidade. Ao lon-
go de todo o meu percurso académico, tive 
boas e más experiências em duas escolas de 
engenharia consideradas como referência 
em cada um dos subsistemas. No entanto, é 
difícil lutar com um estigma que existe na 
sociedade. Tenho procurado ao longo des-
tes 25 anos de professor no ISEL contrariar 
essa imagem, promovendo profissionais de 
qualidade, bem preparados para o mercado 
de trabalho, respondendo às necessidades 
imediatas das empresas, mas que tenham 
igualmente uma capacidade de evolução e 
de adaptação às mudanças tecnológicas que 
revestem a nossa atividade profissional. 
O próprio modelo de avaliação de cursos/
instituições por parte da A3ES, bem como os 
estatutos de carreira docente de ensino su-
perior politécnicos, transpõe para o politéc-
nico indicadores de desempenho e métricas 
de avaliação aplicadas ao universitário, mas 
em que as ferramentas que dispomos no 
politécnico são muito diferentes. O en-
sino politécnico terá de se impor, não 
por critérios menos exigentes, mas 
critérios diferentes que reflitam 
a realidade deste subsistema 
de ensino. Infelizmente, o 
que assisto, mesmo entre 

os meus pares, é a tendência para copiar o 
modelo universitário, verificando-se mesmo, 
por vezes, um complexo de inferioridade, 
não existindo um esforço de afirmação pela 
diferença. E noto uma tendência para um 
afastamento dos docentes relativamente ao 
exterior e ao exercício da engenharia, fruto 
deste mesmo modelo de avaliação.

Tendo em conta o seu percurso académico, 
como se torna membro da OET?
Como professor de ensino superior politéc-
nico, sempre acreditei no modelo de ensino 
de 3+2, em que é possível formar profissio-
nais preparados para o mercado de traba-
lho ao fim de três anos, o modelo que mais 
tarde foi preconizado por Bolonha. Sempre 
o defendi em todas as discussões de alte-
rações de cursos em que estive envolvido, 
procurando formar num primeiro ciclo, pro-
fissionais de engenharia que estão prepara-
dos para a larga maioria das atividades atri-
buídas aos recém-formados em engenharia. 
Isto não significa uma desvalorização do se-
gundo ciclo, antes pelo contrário, considero 
fundamental o preoseeguimento de estudos, 
procurando uma formação mais aprofunda-
da na respetiva área de especialização, tra-
duzindo-se então numa maior maturidade 
e melhor preparação para o exercício de de-
terminados atos de engenharia, que pela sua 
natureza e complexidade requerem maior 
conhecimento. E claro que este conhecimen-
to técnico e científico, poderá ser conseguido 
de diversas formas, mas também pela pró-

pria experiência profissional. E isso não 
poderá ser desvalorizado.

Relativamente à OET, como sabe, 
a engenharia de Eletrónica e Te-

lecomunicações constitui uma 
área de atividade pouco re-
gulada, pelo que não tive 
necessidade, logo após a 
conclusão do curso de me 
inscrever numa ordem 
ou, na altura, na ANET. 
O meu primeiro contac-
to com a ANET há cerca 
de 20 anos através de dois 

colegas do ISEL, o saudoso 
Hélder Pita e o meu ami-

go Luís Assunção, dirigen-
tes desta associação, que me 

convidaram, para apresentar 
um trabalho desenvolvido por 
mim, num evento profissional. 
Percebi então que os princípios 
defendidos pela ANET e modelo 
de ensino preconizado por esta, 
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eram perfeitamente coincidentes com o que 
sempre havia defendido, pelo que foi uma 
aproximação muito natural. Posteriormente, 
fui sendo convidado para exercer cargos em 
diversos órgãos, tendo sido vice-presidente 
e presidente de colégio de especialidade e, 
mais tarde, vice-presidente do Conselho da 
Profissão.

Para si, existe diferença entre um Enge-
nheiro Técnico e um Engenheiro?
Esta é sempre uma questão recorrente, que 
me é colocada pelos alunos e por conheci-
dos. Na engenharia temos uma situação 
muito particular, e até paradoxal, de termos 
duas ordens profissionais que regulam a 
atividade profissional. A alteração dos esta-
tutos da OET e OE, reconhecendo, ambas, o 
primeiro e segundo ciclo de engenharia, vie-
ram na verdade esbater quaisquer diferen-
ças que poderiam existir. Hoje em dia, todos 
os atos de engenharia podem ser realizados 
por Engenheiros ou Engenheiros Técnicos, 
desde que tenham formação e/ou experiên-
cia profissional suficientes para aceder a tais 
competências.

Na verdade, o que falamos é de profissionais 
de engenharia, cujo título profissional, de 
Engenheiro Técnico ou de Engenheiro ape-
nas depende da ordem profissional em que 
se inscrevem. Veja o meu caso como exem-
plo: sou Engenheiro Técnico; se amanhã, me 
inscrever na Ordem dos Engenheiros, passa-
rei a ter o título de Engenheiro, mas na práti-
ca o que mudaria? Continuaria a exercer as 
mesmas atividades, a desempenhar os mes-
mos atos, tendo a mesma preparação e nível 
e qualificação para tal, que, como Engenhei-
ro Técnico, já detenho. 

No entanto, para um recém-licenciado em 
engenharia, com três anos de formação, po-
derão existir diferenças efetivas, pois sabe-
mos que a OE assume a dificuldade em acei-
tar que existam profissionais, com este nível 
de formação, preparados para desempenhar 
determinados atos, limitando, assim, o exer-
cício da profissão a estes profissionais. 

Como Presidente do Conselho da Profissão 
da OET, qual o papel que as ordens pro-
fissionais devem ter na sua relação com o 
meio académico? 
As ordens profissionais têm a responsabi-
lidade de regular a profissão, mas também 
promover a qualidade e dignidade no exercí-
cio da profissão, defendendo sempre, em úl-
timo lugar, o interesse do cidadão e do inte-
resse público. Não tenhamos dúvidas que, o 
principal fator que contribui para a qualida-
de do exercício da profissão em engenharia é 
a formação de base que o profissional detém 
e a respetiva preparação técnico-científica 
para o desempenho da engenharia. E esta 
preparação não é apenas na componente 
técnica e científica, mas, também, nas com-
petências complementares que os profissio-
nais deverão deter. Claro que, o conhecimen-
to adquirido por experiência é igualmente 
importante, mas, mesmo essa capacidade de 
aprender e de evoluir, é fortemente moldada 
pela formação de base.  
A instituições de ensino superior devem ter 
a autonomia e a capacidade de criar cursos 
que se distingam entre si, que na verdade 

Em atividades de I&D de equipa-
mento de comunicação

Participação na primeira  Jornada 
da Especialidade de Engenharia 
Agrária e de Engenharia Alimentar, 
em Santarém em maio de 2022, 
apresentando as alterações 
relativas ao regulamento de 
registo inscrição na OET

“Quaisquer atos  
de engenharia que 

um Engenheiro possa 
desempenhar, podem 

também ser desempenhados 
por Engenheiros Técnicos”
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são o reflexo do corpo docente e contexto 
onde se insere a instituição. Assim, conside-
ro que não deverá existir uma matriz mui-
to apertada na definição dos currículos dos 
cursos, pois a diversidade de cursos traduzir-
-se-á numa maior diversidade de profissio-
nais, o que contribui efetivamente para uma 
evolução na qualidade global na prática da 
engenharia. No entanto, existem aspetos 
fundamentais na formação que não podem 
ser contornados, sob pena de se formar pro-
fissionais que, fruto de uma deficiente for-
mação em ciências de base e de engenharia, 
não se encontram habilitados para o desem-
penho profissional, em nenhuma das espe-
cialidades da engenharia. 
Assim, as ordens profissionais poderão ter 
um papel muito importante nos contribu-
tos que poderão fazer, para que as compe-
tências adquiridas pelos alunos sejam as 
necessárias para o desempenho da profissão 
e para que os cursos reflitam, de facto, as 

mudanças que existem no mercado. Exista 
essa vontade e disponibilidade das institui-
ções para ouvir as ordens e, penso eu, todos 
teremos a ganhar.

O que há para ser feito? E qual a sua estra-
tégia para este novo ciclo da OET, enquan-
to Presidente do Conselho da Profissão em 
articulação com os colégios de engenharia?
Nunca deveremos achar que tudo está fei-
to, pois esse é o caminho da estagnação. 
Existe sempre espaço para evoluir. O que o 
bastonário e as direções, anteriores e atual, 
da ordem têm feito pela promoção e defesa 
intransigente da engenharia em geral, e dos 
Engenheiros Técnicos em particular, é louvá-
vel em todos os aspetos. Devemos muito a 
estes dirigentes e aos que me antecederam 
neste cargo que agora ocupo. 
O Conselho da Profissão da OET é um órgão 
que tem responsabilidades muito próximas 
do exercício da profissão nas diferentes 

A acompanhar trabalhos de 
instalação de equipamento de 
sensorização e comunicação em 
taludes Ferroviários

especialidades, designadamente em termos 
de inscrição nos colégios, definição dos atos 
de engenharia das diferentes especialida-
des e definição das condições para acesso 
a estas competências. Estas atribuições de 
responsabilidade traduzem-se no dever de 
promover um maior debate entre os pro-
fissionais sobre os atos, as condições para 
aceder a tais atos, bem como sobre a con-
tribuição dos cursos para o exercício efetivo 
da profissão. 
A atual direção, constituída por mim e pelos 
dois vice-presidentes, a engenheira técnica 
Elisabete Simões e o engenheiro Técnico João 
Sousa, elegeu como primeira linha de ação a 
realização ao longo do presente ano de um 
conjunto de jornadas de especialidade. Es-
tas jornadas, organizadas em conjunto com 
as direções dos respetivos colégios, deverão 
constituir um fórum de discussão interno e 
externo sobre o exercício da profissão. Para 
além disso, pretendemos contribuir ativa-
mente para os congressos regionais e nacio-
nal que se realizarão no presente ano.

Outra importante iniciativa, responsabili-
dade do Conselho da Profissão, é a edição 
dos prémios Hélder Pita, António Gameiro 
e Sant’ana Alves. Esperemos que estes pré-
mios tenham uma ótima projeção na socie-
dade, permitindo distinguir um conjunto de 
trabalhos em engenharia. 

Na sua opinião, quais serão os novos de-
safios dos estudantes diplomados em En-
genharia?
Vivemos uma época de alteração de para-
digmas no exercício de engenharia. A trans-
formação digital que se está a operar, a par 
de uma globalização e acesso à informação 
coloca novos desafios aos Engenheiros Téc-
nicos. Aceitar a necessidade de um maior 
nível de literacia digital, em qualquer uma 
das especialidades de engenharia é funda-
mental para que o exercício profissional 
possa ser traduzido numa maior eficácia 
e eficiência. Estes conhecimentos, a par de 
uma maior interdisciplinaridade são um 
dos maiores desafios para os diplomados 
em engenharia. n

A realizar trabalhos de medidas 
de qualidade rádio em sistemas 
de comunicações ferroviárias

A realizar trabalhos de inspeção e 
certificação de sistemas de comu-
nicações ferroviárias

“Aceitar a necessidade de 
um maior nível de literacia 

digital, em qualquer uma das 
especialidades de engenharia 

é fundamental […]”

A participar em Workshop em Angra do Heroís-
mo,  dedicado ao tema de IoT.
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A história

D
esde sempre, a OET certifica a 
capacidade dos técnicos para a 
prática dos atos de engenharia 
através de Declarações, com um 
modelo de regulação da profissão 

que assenta no princípio: um ato de enge-
nharia = 1 declaração da OET. 
Este sistema funcionou desde sempre com 
as Secções Regionais a emitirem as decla-
rações para os seus membros, e o respetivo 
envio por correio físico para os seus domi-
cílios (ou entrega ao balcão da Secção Re-
gional).
Quando, em maio de 2010, a OET lançou o 
sistema SEDAP, foi dado um primeiro pas-
so:
• Na unificação de procedimentos, passan-

do todas as secções regionais a utilizar o 
mesmo sistema para a emissão de decla-
rações. 

• Na simplificação dos procedimentos para 
o exercício da profissão, em que os mem-
bros podiam emitir, eles próprios, as suas 
declarações, em qualquer local (desde 
que tivessem uma ligação à Internet).

De resto, embora isso já fosse uma reali-
dade há algum tempo, a OET desenvolveu 
o seu sistema centralizado de certificação 
de competências, no qual eram validados 
os pedidos de emissão de declarações (só 
eram emitidas as declarações para as com-
petências que os membros detinham no 
Registo Nacional). 

A segurança do sistema
As declarações antigas eram assinadas, 
uma a uma, pelo presidente da Secção Re-
gional do membro, algo que, nos dias de 
hoje, seria impensável já que se projeta 
para 2022 um total de 285.000 declarações.
Com a introdução do o sistema SEDAP a assi-
natura do Presidente da secção regional era 

Aumentar a segurança 
do sistema SEDAP: 
Assinatura Digital 
Qualificada

um mero formalismo (com um fac-simile da 
assinatura) porque a verdadeira autentica-
ção das declarações fazia-se de duas formas:
a. Com um código de autenticidade (ver 

figura 1) que é gerado pelo sistema e im-
presso na declaração, permitindo a sua 
validação inversa (no site da OET, na 
opção “Validar Declarações”, ao inserir o 
Código de Autenticidade, o sistema res-
ponde com os dados da Declaração)

b. Com a colagem de uma vinheta nume-
rada (figura 2) que era previamente en-
viada aos membros pelas Secções Regio-
nais, o que, em boa verdade, continuava 
a constituir um constrangimento. 

De igual modo, as vinhetas numeradas só 
podiam ser utilizadas pelos membros para 
quem foram emitidas (não podíamos em-
prestar vinhetas a um colega porque as vi-
nhetas eram registadas no sistema para 
quem foram emitidas e o processo de emis-
são validava essa informação) – exemplo na 

Figura 3.
Este foi mais um passo para a simplificação 
do exercício da profissão, porque os mem-
bros (desde que tivessem na sua posse as 
vinhetas numeradas) ficavam autónomos 
relativamente às Secções Regionais para o 
exercício da profissão.

Primeira evolução do sistema
Em junho de 2016, desmaterializámos com-

Texto de
Pedro Torres Brás

Engenheiro Técnico

Figura 1: código de autenticidade

Figura 2: vinheta numerada

Figura 3: local para a colocação da respetiva vinheta
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pletamente as declarações, passando a cer-
tificação a ser feita com uma assinatura di-
gital avançada, em que o sistema dispunha 
dos mecanismos para a validação da decla-
ração, sem intervenção do utilizador.
Com essa alteração, deixou de ser necessário 
colar uma vinheta na declaração (que pos-
sibilitou a referida desmaterialização) e as 
declarações para o exercício dos atos profis-
sionais passaram a ser gratuitas (exceto no 
caso de serem emitidas pelas secções regio-
nais).
Adicionalmente, junto do código de auten-
ticidade, foi introduzido um QR Code (ver 
figura 4) que, ao ser lido por um smartpho-
ne, despoleta imediatamente a validação da 
declaração com um link direto à opção de 
validação no site da OET.
Adicionalmente, foram introduzidos meca-
nismos de segurança com a certificação digi-
tal de todas as declarações emitidas pela OET:
• Primeiramente com um certificado da 

MultiCert (figura 5)
• Posteriormente (em 2022) com um certi-

ficado da DigitalSign (figura 6)

O funcionamento do sistema nos 
últimos 11 anos
O sistema SEDAP funcionou ininterrup-
tamente (uptime superior a 99,97%) desde 
2011, sem nenhuma falha e apenas com in-
terrupções pontuais (ou porque o servidor 
entrou em manutenção ou porque existiu 
alguma falha na infraestrutura de comu-
nicações ou, por fim, para operações de 
manutenção ou upgrade). Assim sendo, do 
ponto de vista da engenharia de sistemas e 
da engenharia de software, é um projeto de 
enorme sucesso.
Do ponto de vista da utilização, constatou-se 
que (ver figura 7):
a. Em 2010 (ano da introdução do sistema), 

apenas 8% dos membros o utilizarem 
para a emissão de declarações (a primei-
ra declaração – ver imagem à margem 
deste artigo – foi emitida no dia 14 de 
maio de 2010). 

b. Passados 2 anos, o número de declara-
ções emitidas pelos membros (59%) su-
perou o número de declarações emitidas 
pelas Secções Regionais (41%).

c. Em 2017, foram emitidas pelos mem-
bros 99% das declarações e apenas 1% 
foram emitidas pelas Secções Regionais

d. Este valor de declarações emitidas pelas 
Secções Regionais tende para zero, já 
que em 2021 foram emitidas pelas Sec-
ções Regionais 0,26% das 241826 decla-
rações para atos profissionais.

Assim, podemos considerar o sistema um 
sucesso se considerarmos a adesão massiva 
dos Engenheiros Técnicos.

As falhas no processo
Com o decurso dos anos, verificou-se que a 
Administração Pública (especialmente a Ad-
ministração Local), pela sua ação nos pro-
cessos de licenciamento, introduziu debili-
dades na operacionalização de um sistema 
que está desenhado para não os ter. 
Primeiramente, fazia questão que os técni-
cos assinassem fisicamente o documento. 
Assim, embora a OET tivesse desmateriali-
zado o sistema, a Administração Local obri-
gava os técnicos a imprimir as declarações 
em papel e assiná-las com caneta (o que é 
errado).

Figura 4: QR Code

Figura 5: certificado da MultiCert

Figura 6: certificado da DigitalSign

Figura 7: Evolução de emissão de declarações
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Mais tarde, as Câmaras Municipais obriga-
vam que os documentos submetidos pelos 
técnicos em formato digital fossem assina-
dos com o Cartão de Cidadão, e existem inú-
meros relatos de membros que nos referi-
ram que as Câmaras Municipais obrigavam 
os técnicos a juntar todos os documentos 
num único PDF, o qual deveria ser assinado 
com o Cartão de Cidadão (o que é errado).
Mais tarde, a justificação para este procedi-
mento era de que as nossas declarações não 
tinham a Assinatura Digital Qualificada e, por 
isso, a Lei “obrigava” a que os técnicos assi-
nassem a declaração da OET com o Cartão 
de Cidadão (por “Lei” leia-se “Regulamentos 
Municipais” porque não existe, tanto quanto 
sei, nenhuma disposição legal que o obrigue).

Ora, este processo é totalmente errado por-
que, como escrevi na revista anterior, nin-
guém impede que um técnico altere o texto 
da declaração e a assine com o Cartão de Ci-
dadão (ver imagens à margem deste artigo). 
E, mesmo que seja falso o que está na decla-
ração, as entidades licenciadoras aceitam a 
declaração porque, do seu ponto de vista, a 
mesma está certificada com a assinatura do 
técnico. (nada mais errado)
Como é óbvio, este procedimento é ilegal e 
errado porque as declarações da OET só po-
dem ser aceites com a certificação digital do 
sistema SEDAP. 
E o TimeStamp da declaração (selo digital que 
contém a data e a hora que figura na declara-
ção no mesmo local onde era anteriormente 
colada a vinheta numerada) é um dos elemen-
tos de validação do documento digital (figura 8). 
Ao alterar o documento a posteriori (ex: 
assinatura com o cartão de cidadão) está a 

ser alterado esse TimeStamp e torna-se fácil 
identificar que o documento foi adulterado 
após a sua emissão pelo sistema SEDAP.
Assim, em caso algum as entidades licen-
ciadoras podem exigir aos técnicos que 
adulterem o conteúdo da declaração emiti-
da pelo sistema SEDAP (ao fazê-lo os técni-
cos podem estar a incorrer num crime, mes-
mo que não alterem o conteúdo e apenas 
aponham a sua assinatura digital qualifica-
da com o Cartão de Cidadão). A declaração, 
com essa ação, fica INVÁLIDA…
São inúmeros os pedidos de Tribunais a que 
a OET responde em que o Tribunal pergunta 
acerca da fidedignidade de uma declaração 
que é remetida com o processo. 

A nossa resposta é muito simples: 
a. Se a declaração tiver a certificação da 

OET, e se os elementos dessa certifica-
ção coincidirem com os do sistema, res-
pondemos que: sim, a declaração é fide-
digna. 

b. Caso contrário, a OET responde que a 
declaração foi adulterada e não a certi-
fica como fidedigna (e isto pode ter con-
sequências legais para o técnico, mesmo 
que tenha assinado o documento de 
boa-fé, com o seu cartão de cidadão). 

Em resumo: A OET só certifica como fide-
dignas as declarações que não tenham sido 
alteradas após a sua emissão. 

A solução: implementar uma 
Assinatura Digital Qualificada
Para obviar estes problemas, que são recor-
rentes e não parece ser possível resolver por-
que cada município tem o seu regulamento 
municipal, o Conselho Diretivo Nacional da 
OET, na reunião de 16 de julho, deliberou al-
terar a certificação digital das declarações 
do sistema SEDAP nele integrando uma As-
sinatura Digital Qualificada. 
Esta alteração visa igualmente cumprir o 
requisito previsto no Regulamento eIDAS - 
Identificação Eletrónica e aos Serviços de 
Confiança para as transações eletrónicas 
no mercado interno, (disponível em https://
www.gns.gov.pt/pt/regulamento-eidas-entidade/) e 
do  Decreto-Lei nº 12/2021 de 9 de Fevereiro 
(disponível em https://dre.pt/dre/detalhe/decre-
to-lei/12-2021-156848060) que visa, entre ou-
tras coisas, consolidar a legislação nacional 
existente relativa à validade, eficácia e valor 
probatório dos documentos eletrónicos, bem 
como, sobre o Sistema de Certificação Ele-
trónica do Estado - Infraestrutura de Chaves 
Públicas.

Figura 8: TimeStamp da declaração 
(selo digital que contém a data e a 
hora que figura na declaração)

https://www.gns.gov.pt/pt/regulamento-eidas-entidade/
https://www.gns.gov.pt/pt/regulamento-eidas-entidade/
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/12-2021-156848060
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/12-2021-156848060
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Isto tem várias implicações:
1. Cada assinatura vai passar a ter um 

custo (que, nesta fase, será integral-
mente suportado pela OET). Estima-se 
um custo anual de mais de 7.000 € só 
para a emissão de assinatura digitais 
necessárias à operação do sistema (mas 
poderá ser superior)…

2. O processo de emissão de declarações 
irá seguramente ter um acréscimo de 
tempo para a comunicação com o ser-
vidor da Entidade Certificadora. Este 
tempo é necessário para a realização 
do pedido, processamento e retorno da 
informação para integração da assina-
tura na declaração (processo descrito 
abreviadamente na figura 9). Por com-
paração, o sistema atual funciona de 
forma completamente autónoma, ra-
zão pela qual o tempo de espera para 
a obtenção do documento é, neste mo-
mento, praticamente nulo. E vai deixar 
de o ser…

3. Poderá haver situações impossíveis de 
prever ou controlar (como sejam a im-
possibilidade de acesso ao servidor de 
assinaturas, a quantidade de tráfego ou 
mesmo alguma situação não contem-
plada na comunicação) e que poderão 
resultar na impossibilidade da emissão 
da declaração.

Ainda assim: 
a. Se o servidor da assinatura não res-

ponder dentro do tempo limite pre-
visto, o nosso sistema tentará nova-
mente; 

b. Se continuar a não conseguir comunicar 
ou não receber uma resposta positiva, o 
sistema vai reportar uma falha e pedirá 
ao utilizador para tentar mais tarde. 

Na realidade, os processos descritos em 2 e 
3 já ocorrem quando assinamos com o car-
tão de cidadão (existe um tempo de latência 
entre o pedido e a disponibilização do PDF). 
O motivo é o mesmo: comunicação entre sis-
temas para a obtenção da assinatura digital 
qualificada. É pouco provável que existam 
erros mas devemos estar preparados para 
que eles possam acontecer.

O que se espera com esta alteração
Com esta implementação, que se prevê pos-
sa estar concluída no mês de julho ou agosto 
de 2022, esperamos que as entidades licen-
ciadoras deixem de exigir aos Engenheiros 
Técnicos que assinem a declaração da OET 
com o seu cartão de cidadão (ou seja, que 
cometam uma ilegalidade). Esperamos que 
deixe de existir o argumento da inexistência 
da Assinatura Digital Qualificada nas decla-
rações da OET porque as declarações vão 
passar a conter essa assinatura.
Os Engenheiros Técnicos, após a emissão de 
declaração da OET, não a podem alterar (em 
caso algum). Se o fizeram, tornam a declaração 
inválida e podem estar a incorrer num crime.
Sempre que alguma entidade lhes solicite que 
o façam, devem denunciar a situação para o 
endereço de email bastonario@oet.pt para que 
a OET proceda em conformidade (sempre que 
possível, com um documento da entidade li-
cenciadora a requerer essa ação). n

1100110101 
0010101010
0011110011

documento
eletrónico

certificado eletrónico

assinatura digitaldocumento eletrónico
com assinatura digital

Entidade certificadoravalor de dispersãoalgoritmo de dispersão

figura 9: Processo de geração de 
documentos com da Assinatura 
Digital Qualificada

Com esta 
implementação 
esperamos que 
as entidades 
licenciadoras 
deixem de exigir 
aos Engenheiros 
Técnicos que 
assinem a 
declaração da OET 
com o seu cartão 
de cidadão.

mailto:bastonario@oet.pt
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A história

E
m Portugal, nos dias de hoje, exis-
tem duas ordens que representam 
os diplomados com um curso de 
ensino superior em Engenharia. 
Este foi um processo longo cuja 

descrição exaustiva não cabe neste texto.
Assim, de forma muito breve e resumida, 
eu diria que a OET só existe porque a OE, ao 
longo da sua história, não aceitou admitir os 
diplomados com o 1º ciclo em engenharia. E 
enquanto a representação dos engenheiros 
técnicos foi assegurada por associações de 
direito privado e, posteriormente, pela ANET 
(uma associação de direito público, embora 
sem ter a denominação de Ordem) existia 
um equilíbrio que, embora instável, permitia 
que ambas as profissões fossem reguladas 
sem conflitos: a ANET reconhecia os diplo-
mados com o 1º ciclo em engenharia (e exer-
ciam a profissão de Engenheiro Técnico) e a 
OE reconhecia os diplomados com o 2º ciclo 
em engenharia (e exerciam a profissão de 
Engenheiro). 
A justificação para esta posição era a de que, 
no entendimento da OE, só uma formação 
com 5 anos prepara para exercer a profissão 
de Engenheiro. 
Isto teve como consequência que, por exem-
plo, os bacharéis (todos eles oriundos do po-
litécnico) nunca tivessem entrada na Ordem 
dos Engenheiros (OE). E, mesmo quando as 
pessoas tinham 5 anos de formação (Bacha-
relato + Curso de Estudos Superiores Espe-
cializados realizado no politécnico = 5 anos) 
viam recusados os seus pedidos de admissão 
à OE porque “os cursos não estavam acredi-
tados” por essa Ordem. Ou seja, existiu sem-
pre um bloqueio ao acesso à OE primeiro 
aos bacharéis, aos licenciados pré-Bolonha 
oriundos dos politécnicos, e, mais tarde, aos 
licenciados pós-Bolonha (desde 2007). 
Essa postura da OE, que não facilitava pro-
priamente as relações entre as associações, 
foi a razão de ter sido necessário criar asso-
ciações que regulassem a profissão dos di-
plomados com o 1º ciclo em engenharia (à 
data, o Bacharelato). 
Assim, existiram várias associações de direi-
to privado (Associação Portuguesa de Enge-
nheiros Técnicos - APET, Associação Portu-
guesa de Engenheiros Técnicos - ASPOENTE, 

A regulação da engenharia em Portugal:
Uma ou duas Ordens?

Texto de Augusto Ferreira Guedes
Engenheiro Técnico Civil

Bastonário da Ordem dos 
Engenheiros Técnicos

Associação dos Engenheiros Técnicos de 
Ciências Agrárias - ASSETCA, Associação Por-
tuguesa de Engenheiros de Máquinas Maríti-
mas - APEMM) que faziam esse trabalho. Só 
com a criação da ANET - Associação Nacio-
nal dos Engenheiros Técnicos (que integrou 
as associações de engenheiros técnicos exis-
tentes na altura), em 1999, os Engenheiros 
Técnicos tiveram uma associação de direito 
público para regular a profissão, criada pelo 
Decreto-Lei 349/99, de 2 de setembro. Des-
de então, e até ao momento presente (quase 
23 anos!), existiu uma situação singular em 
que, nas engenharias, existem duas asso-
ciações de direito público que reconheciam 
profissionais com o ensino superior em en-
genharia, existindo frequentemente um cli-
ma de conflito entre as Ordens porque a OE 
não aceitava que a ANET existisse enquanto 
associação de direito público nem, sequer, 
que a ANET tivesse a designação de Ordem. 
É claro que nem preciso dizer quantas vezes 
me pediram para justificar esta singularida-
de e para explicar qual a diferença entre as 
ordens, porque as pessoas, pura e simples-
mente, não compreendem a razão desta si-
tuação.
Em 2011, no entanto, algo mudou no pano-
rama da regulação profissional das enge-
nharias: A ANET foi redenominada para OET 
(fundamentalmente o que mudou foi desig-
nação da associação de direito público que 
regulava a profissão de Engenheiro Técnico, 
que passou a denominar-se de Ordem), pela 
Lei 47/2011, de 27 de julho. 
E, ato contínuo, seguramente em resulta-
do de uma enorme coincidência cósmica, a OE 
deu o um salto quântico e passou a admi-
tir os diplomados com o 1º ciclo do ensino 
superior pós-Bolonha, sejam eles da Uni-
versidade ou do Politécnico, a pretexto de 
estes terem agora o grau de “Licenciado” 
(pós-Bolonha, acrescento eu, e que eram, 
para todos os efeitos, equivalentes aos an-
tigos Bacharéis - grau que deixou de ser 
conferido em 2006, com a publicação da 
legislação que implementou em Portugal 
o Processo de Bolonha). Em 2007, na se-
quência do 2º congresso da OET na Póvoa 
do Varzim, foi tomada pela OET a decisão 
de reconhecer os Licenciados pós-Bolonha 
como equiparados a Bacharéis e, assim, 
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passou a admitir estes diplomados no seu 
seio. E aqui a relação entre as associações 
agudizou-se.
Só em agosto de 2011 a OE alterou a sua po-
sição dogmática que vinha sendo repetida à 
exaustão e passou a admitir os diplomados 
com o 1º ciclo (chamou-lhes E1). A coincidên-
cia é ainda mais espantosa porquanto exis-
tiam Licenciados pós-Bolonha desde 2007 e 
só em 2011 a OE alterou o seu Regulamento 
de Admissão e Qualificação para viabilizar a 
admissão de Licenciados pós-Bolonha. Nos 
quatro anos anteriores esses licenciados 
não tiveram quem os representasse (a OET 
abriu-lhes as portas nessa altura) mas isso 
nunca foi importante para a OE. Só em 2011, 
com a publicação da Lei 47/2011, após a re-
denominação para OET, a OE percebeu que 
havia Licenciados Pós-Bolonha e resolveu 
passar a admiti-los.  
Acresce que se verificou posteriormente que 
a OE, pura e simplesmente, não dava a es-
ses E1 quaisquer competências profissionais 
(em boa verdade nem podia, à luz da Lei), 
dizendo-lhes que eles poderiam ficar nesse 
grau até concluírem o Mestrado para pas-
sarem a E2 e, então sim, poderem exercer a 
profissão de Engenheiro.
Em 2015, com a publicação dos novos esta-
tutos da OET (Lei 157/2015, de 17 de setem-
bro) e da OE (Lei 123/2015, de 2 de setembro) 
o conflito extremou-se quando a OET passou 
a admitir os licenciados pré-Bolonha e os 
Mestres e a OE pôde estatuariamente admi-
tir legalmente os licenciados pós-Bolonha. 
Nos dias de hoje, 47 anos após a criação das 
primeiras organizações (privadas) que repre-
sentam profissionalmente os engenheiros 
técnicos, mais de 22 anos sobre a criação da 
ANET (a primeira associação de direito pú-
blico) e 11 anos volvidos sobre a sua rede-
nominação de ANET para OET e 7 anos após 
admitirmos os Licenciados Pré-Bolonha e 
Mestres, entendo que estamos “confortáveis” 
enquanto classe profissional: 
›  Podemos aceder a todos os atos de enge-

nharia: desde 2009 (com a publicação da 
Lei n.º 31/2009, de 3 de julho e da Portaria 
n.º 1379/2009, de 30 de Outubro) deixou de 
haver qualquer limitação administrativa à 
prática profissional por parte dos Engenhei-
ros Técnicos) – até então, haviam atos de 
engenharia que, pura e simplesmente, esta-
vam vedados a Engenheiros Técnicos; 

›  Temos uma ordem consolidada e robusta, 
com uma intervenção social e presença 
profissional significativas; 

›  Regulamos a profissão com bom-senso e 
sensatez;

›  Simplificámos o acesso à profissão, elimi-
nando a obrigatoriedade de estágio e, as-
sim, não criar bloqueios ao acesso profis-
sional por parte dos jovens;

›  Simplificámos o desempenho profissional 
dos engenheiros técnicos com um sistema 
único que nos permite verdadeiramente re-
gular a profissão. 

E, por isso, não temos objeções de fundo à 
proposta de lei das ordens que está na ordem 
do dia após a sua aprovação na generalidade 
no parlamento, porque nós não temos que 
alterar praticamente nada: nem nos nossos 
estatutos, nem nos nossos procedimentos. 
Aliás, entendemos que a lei das ordens devia 
ir mais longe em termos de admissão e, pura 
e simplesmente, banir o estágio para o aces-
so às profissões.
A OET não vê qualquer interesse em fazer 
fusões e não estamos em “estado de necessi-
dade”, como outros.

O caminho para a fusão
A primeira vez que a questão da fusão das 
Ordens foi formalmente suscitada ocorreu 
em 2014, numa reunião conjunta promovi-
da pelo Ministério da Economia (do gover-
no do Dr. Passos Coelho), com a OET e OE 
realizada no InCI (hoje denominado IMPIC), 
em que um representante do Ministério da 
Economia nos questionou acerca da possibi-
lidade de fusão das ordens. A  OET através 
do bastonário Augusto Ferreira Guedes res-
pondeu que a OET estava disponível para a 
fusão. Nessa mesma ocasião, logo em segui-

Augusto Ferreira Guedes a 
discursar no 130.º aniversário 
do ISEL, em 1982
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da, o bastonário da OE, Carlos Matias Ramos, 
referiu que a OE não estava disponível para 
essa fusão. Já nessa altura, num editorial 
publicado na nossa revista ENGenharia n.º 8 
(nov/2014), tínhamos apontados 3 caminhos 
possíveis:

Não depende de nós a forma como a en-
genharia se vai organizar em termos de 
associações profissionais. Mas um de três 
caminhos se colocam como possibilidade 
aceitável para a OET: 
›  Mantêm-se tudo como está, ficando a OET 

com o 1.º ciclo e a OE com o 2.º ciclo. 
›  A Assembleia da República procede à fu-

são das duas Ordens Profissionais na área 
da Engenharia; 

›  Abre-se a livre concorrência entre a OET 
e a OE por todos os profissionais de enge-
nharia (Bacharéis, Licenciados, Mestres 
ou Doutores), dando a estes a possibilida-
de de se inscreverem indistintamente em 
qualquer das duas ordens, optando estes 
por serem Engenheiros ou Engenheiros 
Técnicos.

Na altura a decisão do governo foi esta “ter-
ceira via” que nos trouxe até aqui e, diga-se 
de passagem, com assinalável sucesso para 
a classe dos Engenheiros Técnicos. Mas a 
questão da fusão, que não foi para a frente 
em 2014, volta à baila de quando em vez. 
É, talvez, chegado o momento de falar sobre 
este assunto sem nenhuma reserva mental 
e esclarecer as pessoas das nossas posições 
para desfazer todos os equívocos que ainda 
possam existir.
No nosso processo eleitoral que elegeu os 
órgãos estatutários para o quadriénio 2022-
2025, declarámonos disponíveis para a fusão 
das duas ordens que atuam em Portugal na 
área da engenharia. Nesse documento, en-
contrava-se expresso o seguinte:

Sabemos que está em discussão na As-
sembleia da República, a alteração  dos 
Estatutos das Ordens. Se, como resultado 
dessa alteração, o Estado decidir criar uma 
só Ordem para as engenharias, no interes-
se superior do país e da engenharia por-
tuguesa, os parâmetros a respeitar para 
a eventual fusão das Ordens (tal como já 
afirmado desde finais de 2014, data em 
que pela primeira vez a questão nos foi 
suscitada pelo Ministério da Economia, 
numa reunião no InCI, hoje com a desig-
nação de IMPIC) são: 
1. Título profissional único 
2. Graduação de níveis dentro da profissão
…
3. Admissão com base no modelo da OET

4. Tempo de Exercício da profissão – conta-
do a partir da data de conclusão do curso 
(data a partir da qual as pessoas se encon-
tram academicamente preparadas para 
desempenhar atos de engenharia) e não da 
data de inscrição na Ordem.

…
Eu diria até que só com a continuação da 
existência da OET os titulares de cursos 
de ensino superior em engenharia (e em 
particular daqueles que só detêm o 1º ci-
clo em engenharia - sejam bacharéis ou 
licenciados pós-Bolonha) estão seguros 
de terem uma ordem que os representa e, 
em todas as situações, os defende na sua 
capacidade para exercerem livremente a 
profissão.

Assim, não vejo vantagens substantivas na 
fusão, mas a verdade é que esta proposta 
foi sufragada com o apoio de 97% dos votos 
expressos nas últimas eleições da OET, pelo 
que estou totalmente à vontade para prosse-
guir esse caminho, caso ele venha a ser sus-
citado pelo Governo. 

As condições para uma fusão
Convém, no entanto, detalhar um pouco 
mais o que escrevemos na altura das elei-
ções:
1. Título profissional único – embora fosse 
desejável que nenhum dos títulos se man-
tivesse após a fusão (sendo criado um novo 
título), aceitamos que a designação passe 
a ser unicamente “Engenheiro Certificado” 
(como existem os contabilistas certificados) 
e sejam extintos os títulos profissionais de 
Engenheiro Técnico e Engenheiro;
2. Graduação de níveis dentro da profissão: 
Tem que ser claro o entendimento de que 
um Bacharel é equivalente a um Licenciado 
pós-Bolonha e são todos classificados no 1º 
nível de graduação (G1) e não poderá existir 
NUNCA qualquer discriminação estatutária 
relativamente aos G1, devendo estes ter os 
mesmos direitos e deveres dos G2; Ou seja, 
estamos a dizer que com a fusão, todos os 
Engenheiros Técnicos que sejam bacharéis e 
licenciados Pós-Bolonha e os E1 da OE pas-
sam a tratados de forma igual e podem rea-
lizar todos os atos de engenharia que estão 
hoje legalmente atribuídos aos Engenheiros 
Técnicos (isto resolve igualmente a dificulda-
de que a OE sentia para atribuir competên-
cias aos seus E1 porque não tinha condições 
legais para o fazer); O mesmo terá que acon-
tecer com os Engenheiros Técnicos que se-
jam Licenciados pré-Bolonha (qualquer que 
seja a modalidade, estando aqui incluídos 

«É, talvez, chegado 
o momento de 
falar sobre este 
assunto sem 
nenhuma reserva 
mental e esclarecer 
as pessoas das 
nossas posições 
para desfazer 
todos os equívocos 
que ainda possam 
existir.»
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os CESE), Mestres ou Doutores, ou que dete-
nham a experiência profissional adequada, 
que têm que ter o mesmo tratamento dos E2 
da OE, podendo realizar em total igualdade 
todos os atos de engenharia que estão hoje 
legalmente atribuídos aos Engenheiros (E2); 
O mesmo procedimento terá que ser aplicá-
vel aos “seniores” e “especialistas” de ambas 
as Ordens;
3. Admissão com base no modelo da OET, 
sem exames ou outros entraves a cursos de 
engenharia que qualificam para o desempe-
nho profissional, simplificando o acesso à 
profissão e não criando obstáculos artificiais 
à entrada de novos membros; A eliminação 
do processo de estágio é outro dos temas que 
defendemos e que deverá ser discutido no 
processo de fusão.

No entanto, existiam outros aspetos que 
foram ponderados e que faz sentido trazer 
para a discussão, para que os engenheiros 
técnicos os possam conhecer, refletir e de-
bater.
1. A OET só aceitará uma solução de fusão 
das duas ordens, se isso for positivo para 
Portugal e para a Engenharia Portuguesa. 
Qualquer outra opção (designadamente a in-
tegração da OET na OE) não será viabilizada 
por nós. Assim, em resultado da fusão, deve-
rá surgir uma nova entidade (eventualmente 
com a designação de “Ordem das Engenha-
rias” ou “Ordem dos Engenheiros Certifica-
dos”, evitando assim que alguns se arvorem 
em engenheiros quando não estão inscritos 
em nenhuma das Ordens Profissionais (e 
todos conhecemos muitas figuras públicas 
nessa situação). 
2. TODOS os atuais membros efetivos da 
OET e da OE serão integrados nessa nova 
Ordem, sem nenhuma exceção (ninguém 
fica para trás). Se as pessoas hoje podem 
praticar legalmente engenharia ao estarem 
inscritos numa das ordens, têm que poder 
ser representadas pela futura Ordem.
3. A OE considerava que só com 5 anos de 
formação em engenharia é possível prati-
car a profissão. Esta foi sempre uma questão 
que nos dividiu (OET e OE) porque a realida-
de da prática profissional dos Engenheiros 
Técnicos ao longo dos últimos quase 50 anos 
demonstra de forma eloquente que isso não 
corresponde à verdade. Atualmente a OE 
admite os diplomados com o 1º ciclo (cha-
ma-lhes E1) mas não lhes dá competências 
o que, para todos os efeitos, perpetua essa 
visão. Assim, num eventual cenário de fu-
são, esse estigma tem que ser eliminado da 
conversa, de uma vez por todas. Propomos, 

«A eliminação do processo de estágio é outro 
dos temas que defendemos e que deverá ser 
discutido no processo de fusão.»
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assim, várias graduações para os membros 
de ambas as ordens:

›  G1 – detentores de 1º ciclo em engenha-
ria – que poderão praticar os atos de en-
genharia atualmente disponíveis para os 
Engenheiros Técnicos 

›  G2 – detentores de 2º ciclo em engenharia 
(ou G1 com 3 anos de experiência profis-
sional), que poderão praticar os atos de 
engenharia atualmente disponíveis para 
os Engenheiros ou Engenheiros Técnicos 
(com experiência profissional);

›  Membros especialistas, ao qual podem 
aceder indistintamente os G1 ou G2;

›  Membros seniores, ao qual podem aceder 
indistintamente os G1 ou G2;

4. Tem que existir igualdade de direitos 
entre todos os membros. Em conversas 
anteriores acerca do assunto da fusão (de 
há muitos anos, mas com protagonistas do 
tempo atual) foi ventilada uma exigência 
da OE segundo a qual só um G2 poderia ser 
bastonário. Esta é uma condição inaceitável 
e qualquer tentativa de apoucar, segregar ou 

menorizar os atuais Engenheiros Técnicos 
será liminarmente rejeitada e não daremos 
o nosso acordo a qualquer fusão. Só viabi-
lizaremos uma fusão em condições de total 
equidade entre os membros de cada uma 
das ordens, em direitos e deveres. Neste pon-
to, poderemos considerar o estabelecimento 
estatutário de quotas mínimas para G1 e G2 
(ex: 50% de cada graduação) na constituição 
das listas concorrentes aos órgãos estatutá-
rios da nova Ordem, como já acontece com 

as quotas para a representatividade dos gé-
neros (40% de um dos géneros).
5. Consideramos que o nosso modelo de 
emissão de declarações, único em Portu-
gal (quiçá único no mundo), é aquele que 
melhor se adequa a uma verdadeira re-
gulação da profissão. O princípio de 1 de-
claração por ato de engenharia, e a certifi-
cação individual de competências técnicas 
para a prática de atos de engenharia é um 
modelo robusto e adequado à necessida-
de de prestação de informação pública (a 
OET consegue dar uma perspetiva global 
e detalhada dos atos de engenharia prati-
cados pelos seus membros – informação 
que consta dos Relatórios de Atividades e 
Contas da OET desde 2011). Assim, este de-
verá ser o modelo a adotar para assegurar 
o cumprimento dos deveres de prestação 
de informação pública por parte da futu-
ra ordem, como seja por exemplo, o gráfi-
co da atividade dos Engenheiros Técnicos 
desde 2011, atualizada a 2022 (neste ano 
com uma projeção linear considerando o 
nº de declarações emitidas até 15 de julho): 

Neste gráfico é possível identificar a redu-
ção da atividade económica dos Engenhei-
ros Técnicos nos “anos da Troika”, a retoma 
da economia em 2015, o crescimento até à 
pandemia de 2020 (que reduziu o cresci-
mento mas manteve-se em trajetória cres-
cente), e a retoma da atividade em 2022, 
ano que me a atividade profissional dos En-
genheiros Técnicos está “em alta”. E esta in-
formação, provavelmente, só a OET é capaz 
de proporcionar.
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6. Antes da fusão tem que existir um acordo 
escrito que faça a compatibilização dos Re-
gulamentos dos Atos de Engenharia da OET 
e da OE (identificação dos atos, por especiali-
dade, condições de acesso, etc.).
7. Terá igualmente que ser procurado um 
acordo para a compatibilização dos colé-
gios da especialidade atualmente existentes 
para a futura Ordem. 
8. Integração dos Engenheiros Técnicos na 
Associação Mutualista dos Engenheiros.
9. Redução do valor da quota mensal para 
o exercício da profissão (uma Ordem com 
70000 membros terá condições para realizar 
essa medida) e isenção de todos os outros 
custos para o exercício da profissão (declara-
ções gratuitas, certificação de competências 
gratuita, etc).
10. A preservação da história de cada uma 
das ordens é um dos aspetos fulcrais do pro-
cesso de fusão e nenhuma parte dela poderá 
ser apagada.
11. Aspetos como o destino do património 
das duas ordens e dos respetivos recursos 
humanos são igualmente assuntos a pon-
derar e a considerar num processo de fusão 
porque, como sempre afirmámos, ninguém 
pode ficar para trás.
12. O património que resultará da fusão das 
ordens vai permitir disponibilizar uma parte 
para instalar algumas instituições que não 
têm (e deveriam ter) instalações autónomas 
(CNOP, CSOP, etc.).

Fusão: sim ou não?
A fusão das ordens não está (ainda) colocada 
em cima da mesa, motivo pelo qual este texto 
é um mero exercício de especulação, como o 
são as intervenções do bastonário da OE, tan-
to durante o processo eleitoral (no calor da 
refrega dizem-se coisas curiosas, para não uti-
lizar outros termos) como, mais recentemen-
te, em declarações aos órgãos de comunica-
ção social, na Região Autónoma da Madeira.
Tal como referi anteriormente, não temos 
que ser nós a colocar a questão em cima da 
mesa.
Mas, se nos colocarmos na posição das pes-
soas que governam os destinos de Portugal, 
e sabendo-se há décadas que o status quo 
na regulação das engenharias em Portugal 
constitui uma situação, digamos, peculiar, a 
questão da fusão pode mesmo vir a ser co-
locada em cima da mesa. E a necessidade de 
alteração de estatutos de todas as Ordens 
Profissionais em Portugal (por via da recente 
aprovação na generalidade da nova Lei das 
Ordens), conjugada com declarações públi-
cas de ambas as Ordens, manifestando-se 

disponíveis para a fusão, pode efetivamente 
fazer emergir uma janela de oportunidade 
para o Governo voltar a suscitar a fusão, tal-
vez até mais rapidamente do que antecipá-
mos inicialmente.
De facto, temos que reconhecer que uma 
única entidade, do ponto de vista da regula-
ção da engenharia, seria bastante mais efi-
caz e eficiente do que duas entidades cujas 
funções, em muitos casos, se sobrepõem. 
Mesmo considerando que todas as condi-
ções anteriormente assinaladas possam vir 
a ser satisfeitas, ou que seja atingida uma 
plataforma de entendimento que seja sa-
tisfatória para todas as partes, subsistem 
algumas ameaças, que constituem questões 
irresolúveis porque são, quase, questões de fé.

«A fusão das 
ordens não está 
(ainda) colocada 
em cima da mesa, 
motivo pelo qual 
este texto é um 
mero exercício de 
especulação»
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Como escrevemos no nosso programa eleito-
ral só com a continuação da existência da OET 
os (…) que só detêm o 1º ciclo em engenharia 
- sejam bacharéis ou licenciados pós-Bolonha) 
estão seguros de terem uma ordem que os re-
presenta e, em todas as situações, os defende 
na sua capacidade para exercerem livremente 
a profissão.
Este é um fortíssimo argumento para man-
termos as ordens separadas porque, franca-
mente, não tenho certeza nenhuma de que 
as condições para a prática dos atos profis-
sionais por parte dos Engenheiros Técnicos 
não sejam degradadas após a fusão.
É fácil antever que, a curto ou a médio prazo, 
possa existir a tentação (por parte daque-
la corrente de pensamento que advoga que só 
com 5 anos de formação em engenharia é 
possível exercer a profissão) de fazer retro-
ceder os atos de engenharia que os deten-
tores do 1º ciclo podem praticar. Temos que 
assegurar que, mesmo que essa vontade 
exista em alguns (que, por agora, vão ficar 
na sombra à espera do momento certo para 
intervir), essa ação não possa nunca ser con-
cretizada. Caso contrário estaríamos a trair 
a confiança que os nossos colegas deposita-
ram em nós e, pior ainda, a trair a memória 
histórica dos nossos colegas, muitos deles já 
falecidos, que lutaram no passado pela cau-
sa dos Engenheiros Técnicos, cuja bandeira 
somos, agora, portadores.

De facto, o maior número atualmente exis-
tente de engenheiros em relação aos enge-
nheiros técnicos, pode conduzir à elabo-
ração de propostas, tomadas de decisão e, 
acima de tudo, publicação de legislação que 
possa beliscar os interesses dos Engenheiros 
Técnicos. E isso não é aceitável.
E, como é evidente, existe uma grande difi-
culdade em manter relações de confiança 
entre pessoas que estiveram em posições 
conflituantes durante muitos anos. O que foi 
dito e feito no passado não pode ser esqueci-
do. Pode ser perdoado mas não pode ser es-
quecido. Embora as relações de confiança se 
construam (e evidentemente terá que haver 
um período de instalação da nova “ordem 
das engenharias”) o ponto de partida, desse 
ponto de vista, está longe de ser famoso.
Existem, portanto, alguns pontos contra a 
fusão das Ordens…
Mas, por outro lado, existem também fortes 
argumentos para defender a fusão das or-
dens.
Desde logo porque isso era o que faria sen-
tido em Portugal. Se a divisão em duas or-
dens foi no passado uma ação imperiosa, 
validada pelo governo em 1999 com a cria-
ção da ANET, em 2011 com a redenomina-
ção para OET e em 2015 com a alteração 
dos estatutos que nos permitiu acolher 
os Licenciados Pré-Bolonha e os Mestre, a 
verdade é que, desde 2011, a OE tem vin-
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do a alterar as suas posições, abandonan-
do progressivamente os seus dogmas, e a 
aproximar-se das posições de que defende-
mos. A ponto de, neste momento, e a me-
nos de alguns resquícios do passado, tem 
sido possível alinhar posições entre a OET 
e a OE (podia dar vários exemplos). E, hoje 
por hoje, começam a escassear os argu-
mentos para justificar a existência de duas 
ordens…
A divisão que existiu entre a OET e a OE ori-
ginou a invasão da engenharia por outras 
profissões, que podem hoje praticar legal-
mente atos de engenharia que deviam es-
tar reservados a Engenheiros Técnicos ou 
Engenheiros. Como referimos no passado, 
enquanto estivemos entretidos em “guerras 
de alecrim e manjerona”, que nunca serão 
ganhas por nenhuma das partes, outros 
aproveitam essa oportunidade para nos in-
vadirem. E com isso, são prejudicados os En-
genheiros Técnicos e os Engenheiros. E per-
demos todos.
Se for conseguido um entendimento entre as 
instituições, se for concretizada a fusão das 
Ordens, coloca-se, de facto, um ponto final 
numa “guerra” que teve início em 1910. Mas 
se for para transportar as divergências para 
a “nova ordem” não vale a pena. 
Quem for capaz de fazer a fusão, segura-
mente, ficará na história da engenharia em 
Portugal. E, desse gesto, resultará uma nova 

ordem que representa a engenharia em Por-
tugal a uma só voz.
É necessária muita frieza, generosidade, 
ponderação e elevação para levar este em-
preendimento “a bom porto”. E vai também 
ser necessário um passo de fé por parte dos 
dirigentes de ambas as ordens porque va-
mos ter (todos) que acreditar que vai correr 
bem e vamos (todos) tudo ter que fazer para 
que corra bem. É que, depois de dado o passo 
de fé na direção do desconhecido, não vai ha-
ver caminho de volta.
Assim sendo, e considerando o que anterior-
mente foi expresso, no caso da OET cabe ao 
Conselho Diretivo Nacional e à Assembleia 
Representativa Nacional (e, em última aná-
lise, aos Engenheiros Técnicos, se assim for 
entendido pelos órgãos estatutários da OET) 
decidirem que futuro querem para o quadro 
regulatório da engenharia em Portugal.
Está aberto, com este texto, um espaço de 
reflexão individual e coletiva que será muito 
importante para as tomadas de decisões que 
podem estar iminentes.
As carreiras profissionais (e, por via disso, as 
vidas) de mais de 25.000 engenheiros técni-
cos estão nas nossas mãos, o que constitui 
para nós uma enorme responsabilidade. 
A questão que se coloca é se a fusão é útil 
para Portugal e para a engenharia portugue-
sa porque, só nessas condições aceitaremos 
um cenário de fusão. n

A divisão que 
existiu entre a OET 
e a OE originou 
a invasão da 
engenharia por 
outras profissões, 
que podem hoje 
praticar legalmente 
atos de engenharia 
que deviam 
estar reservados 
a Engenheiros 
Técnicos ou 
Engenheiros. 
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A importância dos ambientes 
interiores na transmissão da 
COVID-19

O 
vírus SARS-COV-2 continua a ter 
um grande impacto no nosso dia a 
dia, devido à sua elevada capacida-
de de propagação e ao surgimento 
constante de novas variantes, sen-

do que até hoje foi já responsável por 544 mi-
lhões de casos confirmados de COVID-19 e 6.33 
milhões de mortes em todo o mundo (data de 
28 de junho de 2022). Continuando a ser um 
tema com forte impacto nos hábitos da nossa 
sociedade, é cada vez mais importante perce-
ber e debater quais os fatores que influenciam 
a taxa de contágio deste vírus. 

Fatores associados a uma maior 
probabilidade de infeção por  
SARS-COV-2 em escolas

A comunidade científica tem vindo a defen-
der que as partículas em suspensão (aeros-
sóis) têm um papel extremamente relevante 
na transmissão do vírus, principalmente em 
locais fechados, com ventilação inadequada, 
e onde a exposição é prolongada.  
Em ambientes interiores, onde grande parte 
do tecido económico é alicerçado e onde pas-
samos a maior parte do nosso tempo, a ele-
vada densidade ocupacional e a permanên-
cia de ocupação resulta numa probabilidade 
acrescida de contágio, que depende muito da 
razão entre a taxa de emissão e o número de 
renovações de ar novo por hora no espaço. 
Qian et al.1 verificaram que em 318 surtos, 
envolvendo 1245 casos de COVID-19 em 120 
cidades da China, 316 ocorreram em espaços 
interiores. Estes resultados são consistentes 
com o facto da probabilidade de propagação 
da infeção em ambientes interiores ser qua-
se 20 vezes superior do que no exterior.
Consequentemente, com o objetivo de mini-
mizar este risco de contágio, várias organiza-
ções em todo o mundo publicaram diretrizes 
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para a gestão dos sistemas de aqueci-
mento, ventilação e ar condicionado 
(AVAC) dos edifícios. Guo et al. 2 (2021) 
compararam as diferentes diretrizes, 
convergindo estas nos seguintes aspe-
tos fundamentais: 

1) os sistemas de AVAC devem funcio-
nar em contínuo (24h/dia e 7 dias/se-
mana), sendo crucial uma adequada 
ventilação dos espaços com 100% de 
ar novo proveniente do exterior com 
recurso à ventilação natural ou mecâ-
nica, sendo que a recirculação do ar 
deve ser desativada, e o caudal de ex-
tração rejeitado todo para o exterior;
2) A diferença de pressão entre áreas 
deve ser mantida de forma a que o 
fluxo de ar se mova das áreas menos 
contaminadas para as áreas mais 
contaminadas;
3) a estratégia de limpeza do ar deve 
incluir unidades de tratamento de ar 
portáteis equipadas com filtros HEPA 
uma vez que estes têm uma eficiência 
de remoção de partículas adequada 
para os aerossóis infeciosos. 

Fatores de risco nas escolas
As escolas apresentam um desafio 
especial devido ao facto dos alunos 
permanecerem elevados períodos de 
tempo nas salas de aula, onde fre-
quentemente existem elevadas densi-
dades ocupacionais, que podem levar 
a uma maior probabilidade de infe-
ção, por meio de transmissão aérea e 
através de contatos diretos ou indi-
retos. Para além disso, a ventilação é 
essencial para a remoção e diluição 
dos poluentes produzidos numa sala 
de aula. Em Portugal, na maior parte 
das escolas, a ventilação é promovida 
por meios naturais, através da aber-
tura das janelas, o que por vezes não 
assegura uma ventilação adequada 
dos espaços, principalmente durante 
os meses mais frios em que a abertura 
das janelas põe em causa o conforto 
térmico. Para minimizar o risco de in-
feção, sistemas AVAC destes edifícios 
devem ser adaptados ou operados de 
forma a responder às novas exigên-
cias. 
O risco de infeção por SARS-COV-2 em 
escolas foi estimado através de um si-
mulador desenvolvido por J.L. Jimenez 
da Universidade de Colorado-Boulder, 
que tem por base um modelo baseado 
na dispersão de partículas de aeros-

sóis contendo COVID-19 em espaços 
fechados, e na acumulação e inalação 
destas partículas ao longo do tempo. 
No decorrer do estudo, foram manti-
das constantes as características do 
espaço, as condições interiores, ten-
do como base uma sala de aula com 
ocupação de 26 pessoas, para um dia 
com 8 aulas de 50 minutos de duração, 
em que todos os ocupantes utilizam a 
máscara cirúrgica. Deste modo tor-
nou-se mais fácil verificar a influência 
dos fatores em estudo na variação da 
taxa de contágio, os quais são apre-
sentados de seguida.  
A Figura A  mostra que o risco de infe-
ção varia entre 2.53%, para um cenário 
de janela fechada (0%), e 0.92%, para 
um cenário em que a janela se encontra 
aberta na sua totalidade. Já a ventilação 
mecânica assegurando uma renovação 
de ar de 5.5 h-1 e garantindo os requisi-
tos legais (situação equivalente à aber-
tura das janelas a 75%), apresenta um 
risco de infeção de 1.10%. 
Foi avaliado o impacto da instalação de 
equipamentos portáteis de limpeza do 
ar equipados com filtros HEPA, uma vez 
que o aumento da ventilação, através 
da instalação de um sistema AVAC ou 
da abertura das janelas, pode represen-
tar custos inviáveis para as escolas ou 
comprometer o conforto térmico. A Fi-
gura B  mostra que a utilização destes 
equipamentos origina reduções de 72% 
na probabilidade de infeção, no caso da 
ventilação natural com as janelas fecha-
das. No caso da ventilação mecânica es-
tes dispositivos também proporcionam 
uma redução da probabilidade de infe-
ção, mas com magnitudes inferiores.
Em relação ao uso de máscara, no ce-
nário em que a ventilação se processa 
apenas por infiltração, verifica-se que a 
probabilidade de infeção é muito mais 
elevada num cenário em que apenas o 
professor utiliza uma máscara cirúrgica 
(6.84%) do que quando todos os alunos 
usam a mesma tipologia de máscara 
(2.53%) (Figura C ). Se todos os ocupan-
tes da sala optarem por uma máscara 
KN95 ou FFP2 estima-se que poderá ha-
ver uma redução ainda maior, passando 
a probabilidade de infeção a ser 0.07%.
A duração e o número de aulas têm 
também uma influência importante na 
probabilidade de infeção. A Figura D  
mostra que aulas mais curtas represen-
tam um risco inferior de infeção. 

A Figura E  demonstra a forte correla-
ção entre a probabilidade de contágio e 
a concentração de CO2 no interior das 
salas de aula. A indicação de elevadas 
concentrações de CO2 poderá ser utili-
zada como um indício de uma elevada 
probabilidade de concentração de par-
tículas virais, permitindo, em algumas 
situações particulares, alertar para as 
deficiências de ventilação em espaços 
com elevada densidade de ocupação ou 
tempos de permanência excessivos.  As-
sim, a instalação de sensores de CO2 de 
baixo custo nos espaços escolares pode-
rá ser uma medida que permite contro-
lar o risco de infeção. 
Mais detalhes deste estudo podem ser 
consultados no artigo publicado na 
revista Acta Médica Portuguesa “Mo-
delação da Contribuição de Fatores 
Influenciadores do Risco de Infeção 
por SARS-CoV-2” em Ambientes In-
teriores” desenvolvido por Almeida e 
Sousa3 que avalia várias tipologias de 
espaços de utilização pública, como 
salas de aula, escritórios, restauran-
tes, supermercados e ginásios.

Conclusão
Os resultados demonstrados ao longo 
deste estudo, evidenciam a importân-
cia de uma adequada ventilação em 
ambientes fechados, sendo possível 
concluir que a introdução de ar exte-
rior no interior dos espaços, seja atra-
vés de meios naturais ou mecânicos, é 
fundamental para garantir uma ade-
quada qualidade do ar interior e uma 
maior segurança das pessoas. 
Por outro lado, e dentro do contexto do 
“distanciamento social”, verificou-se 
uma maior probabilidade de contágio 
para maiores densidades de ocupação, 
bem como para tempos de permanên-
cia dentro dos espaços mais elevados, 
verificando-se assim que a utilização 
dos espaços é possível, desde que, com 
um menor número de pessoas no seu 
interior e por períodos de permanên-
cia mais curtos.
O presente estudo baseia-se em mo-
delos probabilísticos, não garantindo 
a eliminação de contágio, mas contri-
bui para o esclarecimento na adoção 
de medidas que permitem um menor 
risco de transmissão viral, e conse-
quentemente, uma maior segurança 
das pessoas no interior de espaços fe-
chados. n
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E
ste fenómeno tem especial relevo no 
setor da construção, estabelecendo, 
este diploma, medidas excecionais e 
temporárias de revisão de preços, es-

pecialmente nos contratos de empreitadas 
de obras públicas, que venham a ser celebra-
dos ou já em execução.

Este decreto-lei entrou em vigor no dia 21 
de maio e vigorará até 31 de dezembro de 
2022. Aplica-se:
• Aos contratos públicos, em execução ou 

a celebrar;
• Aos procedimentos de formação de con-

tratos públicos, iniciados ou a iniciar;
• Aos contratos públicos de aquisição de 

bens (com as necessárias adaptações);
• Às categorias de contratos de aquisição 

de serviços determinados por Portaria 
(ainda a publicar).

Não se aplica, no entanto, aos setores 
cujos cocontratantes tenham sido abran-
gidos por medidas específicas de apoio, 
sempre que a revisão extraordinária de 
preços seja destinada a compensar os efei-
tos do aumento dos custos das mesmas 
matérias-primas, materiais, mão-de-obra 
e equipamentos de apoio, já apoiados por 
medidas específicas. 
A revisão extraordinária de preços, nos con-
tratos de empreitadas de obras públicas e no 
âmbito deste diploma legal, deve ser solici-
tada pelo Empreiteiro ao Dono de Obra até 
à receção provisória da obra. 
Este pedido só pode ser efetuado pelo Em-
preiteiro se for verificado um requisito pré-
vio de elegibilidade, designadamente se um 

Regime excecional  
e temporário de revisão
de preços
O regime excecional e temporário de revisão de preços, publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio, pretende dar resposta ao 
aumento abrupto e excecional dos custos das matérias-primas, mate-
riais, mão de obra e equipamentos de apoio, em resultado da situação 
anormal verificada nas cadeias de abastecimento, das circunstâncias 
migratórias resultantes da pandemia da COVID-19, da crise global na 
energia e, por último, dos efeitos da guerra na Ucrânia.

determinado material, tipo de mão-de-obra 
ou equipamento de apoio:
• Represente, ou venha a representar du-

rante a execução da obra, pelo menos 3% 
do preço contratual;

 e
• A taxa de variação homóloga do custo 

seja igual ou superior a 20%.

Verificando este requisito de elegibilidade, 
o Empreiteiro deve identificar a forma de 
revisão extraordinária de preços — que se 
aplicará a todos os materiais, mão-de-obra e 
equipamentos de apoio existentes na obra — 
de entre os métodos previstos no regime “or-
dinário” de revisão de preços, nomeadamen-
te no artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 
6 de janeiro, que melhor se adeque à estru-
tura de custos da empreitada em causa. 

Os métodos previstos no regime “ordiná-
rio” de revisão de preços são:

• “Fórmula”;
• “Garantia de Custos”; 
 e
• “Fórmula e Garantia de Custos”.

No método de cálculo por “Fórmula” a revi-
são de preços é calculada através da adapta-
ção da fórmula geral à estrutura de custos 
e à natureza e volume dos trabalhos, consi-
derando as parcelas seguintes:
• C (índice t) = a (S (índice t)/S (índice o)) + 

b (M (índice t)/M (índice o)) + b’ (M’ (índice 
t)/ 

• M’ (índice o)) + b’’ (M’’ (índice t)/M’’ (índice 
o)) +... + c (E (índice t)/E (índice o)) + d

Texto de Cristina Cardoso
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Vice-Presidente da Secção 
Regional Norte da OET 
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 e em que:

• C (índice t) – é o coeficiente de atualização 
mensal a aplicar ao montante sujeito a re-
visão (arredondado a 6 casas decimais);

• S – é o índice de custos de mão-de-obra (S 
(índice t) – mês a que respeita a revisão; S 
(índice o) – mês anterior ao da data limite 
fixada para a entrega da proposta);

• M, M’, M’’ - são os índices dos custos dos 
materiais mais significativos (> 1% do va-
lor total do contrato) ((M (índice t) – mês a 
que respeita a revisão; M (índice o) – mês 
anterior ao da data limite fixada para a 
entrega da proposta);

• E – é o índice dos custos dos Equipamen-
tos de Apoio (E (índice t) – mês a que res-
peita a revisão; E (índice o) – mês anterior 
ao da data limite fixada para a entrega da 
proposta);

• a, b, b’, b’’,… c – são os coeficientes corres-
pondentes ao peso dos custos de mão de 
obra e dos equipamentos de apoio;

• d – é o coeficiente que representa a par-
te não revisível da adjudicação (em qual-
quer fórmula este valor é sempre 0,10);

• O somatório de a + b + b`+ b`` + … + c + 
d = 1.

Na modalidade de revisão de preços por 
“Fórmula”, só haverá lugar à revisão de pre-
ços quando a variação para mais (valor de-
vido ao empreiteiro) ou para menos (valor a 
devolver ao Dono de Obra) do coeficiente de 
atualização (Ct) for igual ou superior a 1% 
em relação à unidade.
No método por “Garantia de Custos”, a revi-
são processa-se mediante a garantia de cus-
tos de determinados tipos de mão de obra e 
materiais mais significativos, isto é, os que 
representam pelo menos 3% do preço con-
tratual, contudo só haverá lugar à revisão de 
preços quando a variação for igual ou supe-
rior a 2%, para mais ou para menos.
Após a verificação do requisito de elegibi-
lidade e da identificação da nova forma de 
revisão de preços, o Empreiteiro deve apre-
sentar o seu pedido de revisão extraordiná-
ria de preços ao Dono de Obra, que deve ser 
devidamente fundamentado.
O dono de obra deve pronunciar-se no prazo 
máximo de 20 dias, sob pena de aceitação 
tácita, ou em caso de não aceitação pode, 
exclusiva e alternativamente:
a. Apresentar contraproposta devidamente 

fundamentada;
b. Realizar a revisão segundo a forma con-

tratualmente estabelecida, sendo, para os 
casos de revisão de preços por fórmula, os 

coeficientes de atualização (Ct) resultan-
tes dos respetivos cálculos multiplicados 
por um fator de compensação de 1.1;

c. Incluir determinados materiais e mão-de-
-obra com revisão calculada pelo método 
de garantia de custos, aplicando-se aos 
restantes a fórmula constante do contra-
to sem qualquer majoração. 

Se não houver acordo entre o Empreiteiro e 
o Dono de Obra sobre a revisão extraordiná-
ria, a mesma será realizada de acordo com a 
contraproposta do Dono de Obra ou de acor-
do com o estabelecido nas alíneas b) e c), aci-
ma apresentadas. 
Este regime permite ainda que o Empreiteiro 
possa solicitar ao Dono de Obra prorroga-
ções de prazos, quando verifique atraso no 
cumprimento do plano de trabalhos por im-
possibilidade de obter materiais por motivos 
que não lhe sejam imputáveis. Nestes casos 
o Empreiteiro deve submeter à aprovação do 
Dono de Obra um novo plano de pagamen-
tos reajustado que servirá de base à revisão 
de preços dos trabalhos por executar.
Por último importa referir que a revisão ex-
traordinária de preços é aplicada a todo o pe-
ríodo de execução da empreitada e afasta a 
aplicação da revisão “ordinária” prevista nas 
cláusulas específicas constantes do contrato 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de 
janeiro, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2021, de 18 de agosto. n

A revisão 
extraordinária 
de preços, nos 
contratos de 
empreitadas de 
obras públicas e 
no âmbito deste 
diploma legal, deve 
ser solicitada pelo 
Empreiteiro ao 
Dono de Obra até à 
receção provisória 
da obra. 
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Distribuição last mile  
com sistema robótico 
para crossdocking móvel

Texto de
Fernando Carreira (ISEL/ IDMEC), 

Frederico Neves (ISEL),
João Sabino (ISEL /Sabino),  

Francisco Campos (ISEL), 
Nuno Guerreiro (Novadis/Heineken) e

João Calado (ISEL/ IDMEC)

N
o âmbito do desenvolvimento de 
smartcities – cidades sustentáveis, 
os centros urbanos têm alterado 
os seus paradigmas no sentido de 
reduzir a pegada ecológica e de 

se tornarem espaços mais aprazíveis para 
as pessoas que deles usufruem. As questões 
ambientais e as restrições de emissões nos 
grandes centros urbanos, juntamente com 
a morfologia das cidades e centros antigos 
ou históricos das cidades têm provocado 
mudanças na mobilidade das mesmas, tra-
zendo desafios permanentes às empresas 
de distribuição nestes pontos de entrega. 
Por outro lado, o aumento do tráfego pedo-
nal, devido ao crescimento do turismo nas 
cidades, obriga a que a distribuição seja feita 
de forma rápida, eficiente e funcional. Além 
disso, a recente pandemia provocada pelo 
vírus SARS-CoV-2 provocou uma crescente 
procura do mercado da distribuição logís-
tica porta-a-porta, trazendo novos desafios 
relacionados com a eficiência do serviço e 
demonstrando a importância do setor. 
Para além destes desafios existem outros 
problemas associados à entrega no cliente 
final em zonas urbanas (last mile problem), 
como o tempo excessivo na procura da mo-
rada de entrega e de lugar de estaciona-
mento. As consequências destes problemas 
agravam-se quando as viaturas são movidas 
a combustíveis fósseis e as cidades estão 
congestionadas [1], [2], levando a que a dis-
tribuição de última milha tenha um elevado 
impacto ambiental. Além do aumento da pe-
gada ecológica, estes problemas traduzem-
-se num custo adicional para as empresas 
de logística. De acordo com um estudo reali-
zado pela Business Insider, o custo de trans-
porte na última milha corresponde a cerca 
de 53% do custo total da entrega [3]. 
Recentemente, têm vindo a ser impostas 
cada vez mais restrições no que diz respeito 
a emissões e dimensão dos veículos, levando 
a que as empresas de distribuição procurem 
soluções inovadoras para tornar a distribui-
ção mais eficiente e sustentável. A solução 
tem vindo a ser concretizada com a instala-
ção de grandes hubs logísticos na periferia 

dos grandes centros urbanos, onde os veícu-
los de pequena dimensão e menor impacto 
ambiental são carregados para fazer a dis-
tribuição até ao ponto de entrega, no inte-
rior das urbes. Este desafio denomina-se por 
“Last Mile Distribution” (LMD). Neste con-
texto têm sido desenvolvidos veículos com 
dimensões mais reduzidas e menor impacto 
ambiental para distribuição nos centros ur-
banos [4]–[7].
Se, por um lado, os hubs logísticos permitem 
reduzir o impacto ambiental e melhorar a 
mobilidade nos centros urbanos, por outro, 
adicionam um ponto de crossdocking na 
cadeia logística entre os veículos de médio/
longo curso que transportam os produtos 
até centro logístico e os veículos LMD, que 
fazem a entrega ao cliente final. Usualmen-
te, o crossdocking é realizado num armazém 
destinado para o efeito (hub logístico) loca-
lizado na periferia do centro urbano, onde 
existem veículos de manipulação de carga 
(ex: empilhadores) e onde é possível fazer 
um armazenamento temporário dos produ-
tos, enquanto os veículos LMD estão em ro-
tas de distribuição.
Com o objetivo de inovar a distribuição de be-
bidas e produtos alimentares realizada pela 
empresa Novadis/Grupo Heineken, um gru-
po de investigadores do ISEL-IPL, em colabo-
ração com a Fábrica de Carroçarias Sabino, 
tem vindo a desenvolver um novo conceito 
baseado numa plataforma de crossdocking 
móvel. Este sistema permite aumentar a fle-
xibilidade do crossdocking, permitindo que 
os produtos sejam transferidos para os veí-
culos LMD em qualquer local, sem a neces-
sidade de recorrer a um hub logístico para 
realizar a transferência ou o armazenamen-
to temporário. 

Distribuição LMD com crossdocking 
móvel
No conceito de distribuição com recurso a 
um sistema de crossdocking móvel proposto 
no âmbito deste projeto, considera-se que os 
veículos LMD transportam módulos de carga 
com os produtos destinados ao cliente final. 
O crossdocking de módulos de carga é reali-

[1]  K. Ok, S. Ansari, B. Gallagher, 
W. Sica, F. Dellaert, and M. 
Stilman, “Path planning with 
uncertainty: Voronoi uncer-
tainty fields,” in Proceedings 
of ICRA 2013, the IEEE Interna-
tional Conference on Robotics 
and Automation, May 2013, 
pp. 4596–4601, doi: 10.1109/
ICRA.2013.6631230.

[2]  J. Glasco, “Last Mile Delivery 
Solutions in Smart Cities and 
Communities,” 2018. https://
hub.beesmart.city/solutions/
en/smart-mobility/last-mile-
delivery-solutions-in-smart-
cities (accessed Mar. 20, 2021).

[3]  S. Dolan, “The challenges of 
last mile logistics and delivery 
technology solutions,” 2018. 
https://www.businessinsider.
com/last-mile-delivery-ship-
ping-explained?IR=T (accessed 
Mar. 20, 2018).
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zado num local perto dos centros urbanos, 
por intermédio de um sistema robótico ins-
talado no reboque de carga. A transferência 
dos módulos de carga para os veículos LMD, 
mais pequenos e com motorização elétrica 
(ou híbrida), permitirá realizar a tarefa com 
baixo impacto ambiental e elevada mobili-
dade, mesmo em ruas estreitas ou muito po-
pulosas (Figura 1).
Segundo o sistema de distribuição logística 
preconizado neste conceito, o transporte é 
realizado nos seguintes moldes:
• Assume-se que, no centro logístico, os 

produtos são colocados sobre euro-pale-
tes, de acordo com as rotas LMD a serem 
realizadas;

• As paletes com os produtos de cada rota 
LMD são acomodadas em módulos de carga, 
desenhados para esse efeito com capacida-
de para três paletes e possibilidade de serem 
transportadas por veículos LMD;

• A distribuição inicia-se com o preenchi-
mento dos módulos de carga com euro-
paletes, no centro de distribuição de larga 
escala, e a sua colocação num semirebo-
que, com recurso a um sistema robótico 
integrado no próprio reboque, através das 
aberturas existentes em ambas as extre-
midades;

• Ao chegar ao local de crossdocking, na pe-
riferia do centro urbano, o camião poderá 
desengatar o reboque, ficando disponível 
para transportar outro reboque, enquan-
to é realizada a distribuição e recolha dos 
módulos de carga;

• O sistema robótico instalado no reboque 
é suficientemente autónomo para reali-
zar a transferência dos módulos de carga 
para os veículos LMD;

• Os veículos LMD iniciam a distribuição 
na respetiva rota e retornam ao local de 
crossdocking, transportando os módulos de 
carga com o vasilhame e produtos devol-
vidos, para que sejam novamente transfe-
ridos para o semireboque;

• O sistema robótico instalado oferece a 
possibilidade de carregar e descarregar os 
módulos de carga em ambas as extremi-
dades e possui um transportador linear 
para as movimentar no seu interior. Deste 
modo, permite a rotatividade dentro do 
semireboque, tornando-o um armazém 
móvel de crossdocking, com grande flexibi-
lidade;

• Entretanto, no caso de o camião ter ido 
ao centro logístico buscar outro reboque 
com módulos de carga para distribuição, 
os veículos LMD podem repetir o processo 
com o novo semireboque;

• Enquanto os veículos LMD distribuem os 
módulos de carga do 2º reboque, o camião 
transporta o vasilhame da 1ª distribuição 
para o centro logístico, voltando poste-
riormente ao local de crossdocking para 
transportar o semireboque que contém os 
módulos com o vasilhame do 2º reboque.

Este conceito de distribuição vai de encontro 
às necessidades de distribuição LMD e, ao 
mesmo tempo, é flexível e modular, ajustan-
do-se a diferentes tipos de produtos e a dife-
rentes veículos LMD, mediante a adaptação 
dos módulos de carga.

Módulos de carga
Nas rotas em que se pretende introduzir 
este conceito de distribuição, os veículos 
LMD distribuem um volume de carga acon-

Centro urbano

rota 1

rota 2

rota n

Figura 1: Conceito de distribuição 
com recurso a um sistema 
robótico para crossdoking móvel.

Centro Logístico Cliente final

Semireboque transporta 
módulos de carga para o local 
de crossdocking ou retornam ao 
centro logístico com o vasilhame 
devolvido

Veículos LMD executam rotas de 
distribuição

Camiões deslocam-se para 
engatar reboque no centro 
logístico ou no local de 
crossdocking

[4]  M. Figliozzi, D. J.-T. R. Procedia, 
and U. 2020, “Autonomous 
delivery robots and their 
potential impacts on urban 
freight energy consumption 
and emissions,” Transp. Res. 
Procedia, vol. 46, 2020, [On-
line]. Available: https://www.
sciencedirect.com/science/arti-
cle/pii/S2352146520303598.

[5]  A. Cepolina Elvezia M.and 
Farina, “A new urban freight 
distribution scheme and an 
optimization methodology for 
reducing its overall cost,” Eur. 
Transp. Res. Rev., vol. 7, no. 1, 
p. 1, Jan. 2015, doi: 10.1007/
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dicionável em 3 europaletes. A dimensão dos 
módulos de carga foi determinada de modo 
a acondicionar as europaletes, dispondo ain-
da um espaço adicional para outros equi-
pamentos. Os módulos de carga possuem 2 
aberturas laterais que permitem um acesso 
ao seu interior para a manipulação das euro-
paletes e dos produtos a distribuir. Definiu-
-se uma abertura com um sistema de estore. 
Este tipo de abertura garante um acesso am-
plo ao interior e evita constrangimentos que 
podem ocorrer com outros tipos (ex: portas) 
no acesso aos empilhadores do centro logís-
tico. Com o sistema de abertura por estore, 
os empilhadores do centro logístico podem 
ter um acesso livre para manipular as eu-
ropaletes que serão colocadas no módulo 
de carga. Além disso, este tipo de abertura 
permite, durante o processo de distribuição, 
um acesso mais fácil ao espaço. Este fator 
torna-se crucial na distribuição em ruas es-
treitas ou com pouco espaço para circulação 
de pessoas ou veículos (Figura 2).
Durante o processo de expedição, os módu-
los de carga devem ser manipulados no cen-
tro logístico. Além disso, a distribuição nos 
centros urbanos com recurso a módulos de 
carga leva à existência de uma grande quan-
tidade desses módulos no centro logístico, 
que devem ser armazenados. Atendendo ao 

custo da área dos centros logísticos, deve ser 
privilegiado o armazenamento vertical dos 
módulos de carga, empilhados uns sobre os 
outros.
Para satisfazer estas necessidades, foram 
projetados pés nos módulos de carga com a 
altura dos garfos dos empilhadores que os 
manipulam no centro logístico. Os módulos 
possuem elementos guias no topo e nos pés, 
com um mecanismo que permite acoplá-los 
quando empilhados (Figura 3). Este mecanis-
mo é modular e deve ser replicado no veícu-
lo LMD de modo a acoplar o módulo de carga 
ao veículo durante o percurso. Para garantir 
o armazenamento vertical dos módulos de 
carga, a sua estrutura foi dimensionada para 
que possam ser empilhados nos centros lo-
gísticos.
 
Veículo LMD
No decorrer do projeto, foram analisados 
vários veículos com especificações que per-
mitam implementar este conceito: possi-
bilidade de transportar módulos de carga; 
reduzida dimensão e impacto ambiental, 
autonomia para cerca de 50 a 70 km diários 
e capacidade de transportar cerca de 1200 kg 
de carga e de se movimentar em locais in-
clinados. Após a análise a vários veículos foi 
identificada a viatura Piaggio Porter NP6, que 
satisfaz os requisitos de projeto [7].

Sistema robótico para crossdocking
Para se realizar o crossdocking dos módulos 
de carga de forma automática foi desen-
volvido um sistema robótico, integrado no 
semireboque do veículo médio/longo curso, 
que deve funcionar de forma automática ou 
assistida, facilitando o trabalho do operador. 
Este sistema é composto por 2 grupos de ma-
nipuladores robóticos, incorporados nas ex-
tremidades do reboque e um transportador 
linear que os movimenta ao longo do espaço 
de carga (Figura 4).
Os braços manipuladores dedicam-se à 
transferência dos módulos entre o semirebo-
que e os veículos LMD, com recurso a atua-
dores óleo-hidráulicos. Estes manipuladores 
foram projetados com uma configuração 
geométrica que oferece amplitude suficiente 
para colocar um modulo de carga no chão. 
Deste modo é possível estender o braço para 
transportar um módulo que esteja no chão 
para o interior do semireboque ou vice-ver-
sa. Esta tarefa será realizada no centro logís-
tico, onde o transporte dos módulos de carga 
até ao semireboque é realizado por empilha-
dores, que os colocam no chão prontos a ser 
recolhidos. O sistema robótico contém um 

Figura 2: Módulo de carga: 
vista com os estores fechados 
(esquerda) e vista à transparência 
(direita).

Figura 4: Veículo LMD 
- Piaggio Porter NP6.

Europaletes
com carga

Espaço
para carga

Guia com mecanismo
de acoplamento

Espaço para
colocação dos garfos

Pés com mecanismo
de acoplamento

Estrutura
tubular

Painéis

Estores

Estores

Figura 3: Empilhamento dos 
módulos de carga e detalhe do 
mecanismo de acoplamento.
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transportador linear sobre o piso, que per-
mite movimentar os módulos de carga no 
interior do semireboque. Esta configuração 
permitirá a utilização do reboque do veículo 
de carga como armazém móvel de módulos 
de carga, com grande flexibilidade.
O sistema está munido de sensores que de-
tetam as posições dos módulos de carga so-
bre o transportador e a posição do veículo 
LMD. Os dados sobre as posições do módulo 
de carga e do veículo LMD são usados para 
planear a trajetória que o braço manipula-
dor terá de realizar para fazer a operação de 
crossdocking do módulo de carga. 
A admissão e expedição dos módulos de car-
ga no semireboque é realizada por 2 grupos 
de manipuladores, um em cada extremida-
de. Cada grupo é composto por 2 braços ro-
bóticos de atuação óleo-hidráulica. Este tipo 
de atuadores tem a vantagem de proporcio-
nar elevada capacidade de carga e eficiência 
energética (Figura 5), quando comparado 
com os congéneres elétricos. Esta caraterísti-
ca é importante tendo em conta os esforços 
que o sistema suportará, devidos ao peso do 
módulo de carga e ao comprimento do bra-
ço, especialmente quando este se encontra 
na posição estendida. Além disso, a elevada 
eficiência permite dimensionar um sistema 
com grande autonomia energética e um sis-
tema de baterias mais reduzido do que seria 
necessário com a utilização de motores elé-
tricos.
Durante o processo de transferência de mó-
dulos de carga, os 2 manipuladores devem 
mover-se de forma síncrona e colaborativa 
para garantir o posicionamento do módulo 
de carga com precisão no veículo de LMD. O 
movimento deve ser controlado com auxílio 
de sensores de posição angular, instalados 
nas juntas de rotação, para estimar a posi-
ção do módulo de carga ao longo da trajetó-
ria planeada. 

Conclusões
Este projeto pretende desenvolver um novo 
conceito para a distribuição de bebidas e 
produtos alimentares nos grandes centros 
urbanos. O novo paradigma de distribuição, 
no âmbito das smartcities, passa pela cria-
ção de hubs logísticos na periferia dos cen-
tros urbanos, onde é feito o crossdocking 
entre os veículos de médio/longo curso e 
veículos LMD, mais pequenos e com menos 
emissões. No âmbito deste trabalho foi de-
senvolvido um sistema robótico composto 
por 2 grupos de braços manipuladores (um 
em cada extremidade do semireboque) para 
transferência de módulos de carga para veí-

culos LMD e um transportador linear para 
os movimentar no interior do semireboque. 
O sistema robótico encontra-se integra-
do no semireboque e permite transferir os 
módulos de carga de forma automática ou 
assistida. Neste conceito, os produtos são 
previamente armazenados em módulos de 
carga, os quais foram projetados com vista 
a poderem ser transportados no semirebo-
que, acoplados no veículo LMD e empilhados 
num armazém logístico. A instalação deste 
sistema robótico permite transformar um 
semireboque num armazém automático de 
módulos de carga, permitindo manipulá-los 

com rotatividade e grande flexibilidade. Este 
conceito de distribuição vai de encontro às 
necessidades de distribuição LMD, ajustan-
do-se a diferentes tipos de produtos e a dife-
rentes veículos LMD, mediante a adaptação 
dos módulos de carga.
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Humano

A
tualmente, estamos rodeados de 
dispositivos e equipamentos que 
emitem campos eletromagnéticos 
quer de forma intencional quer 
não intencional. A lista de disposi-

tivos que emitem alguma forma de radiação 
eletromagnética é vasta e vai desde o tele-
móvel que trazemos no bolso até à televisão, 
micro-ondas e router de rede sem fios que te-
mos nas nossas casas. De todas as fontes de 
radiação a que somos expostos diariamente, 
a que desperta na população em geral maior 
desconfiança, e em alguns casos receio, é a 
radiação gerada pelas antenas das redes de 
comunicações móveis. Com o lançamento da 
quinta geração (5G) das redes de comunica-
ções móveis, voltaram os receios, polémicas e 
desinformação sobre o tema.
Neste artigo tento esclarecer e desmistificar 
o tema da radiação eletromagnética gerada 
pelos dispositivos eletrónicos, em particular 
pelos telemóveis e pelas redes de comunica-
ções móveis. O artigo aborda os reais riscos 
para a saúde, a definição dos níveis seguros 
de exposição para as pessoas, e que entida-
des têm a responsabilidade de definir esses 
níveis, fiscalizar e fazer cumprir a legislação 

existente. (destaque)
Radiação e campos eletromagnéticos
Entender o que é a radiação e as suas caracte-
rísticas é fundamental para se compreender 
as suas consequências. Em geral, o risco da 
exposição à radiação é diretamente propor-
cional à energia que esta transporta, portan-
to, quanto maior a energia maior será o risco.
A radiação é o deslocamento de energia na 

forma de campo eletromagnético. Os cam-
pos eletromagnéticos (CEM), por sua vez, 
são ondas compostas por campo elétrico e 
magnético que se propagam no espaço e va-
riam ao longo do tempo a uma determinada 
frequência. Como já referi, a energia que o 
CEM transporta depende da sua frequência, 
conhecida na literatura científica por rela-
ção de Planck. Quanto maior a frequência 
do campo, maior a energia que transporta e 
maior o risco para a saúde. Por isso, no âm-
bito da exposição a CEM a radiação é classi-
ficada de acordo com o efeito que causa na 
matéria, mais concretamente, classifica-se 
como radiação ionizante ou não-ionizante, 
ver infografia na Fig. 1.
A radiação ionizante pode apresentar risco 
para a saúde porque tem energia suficiente 
para ionizar os átomos, o que pode levar à 
quebra de ligações moleculares. Na prática 
significa que, dependendo da dose de expo-
sição, pode causar degeneração ou mesmo a 
morte das células. A Organização Mundial de 
Saúde (OMS) identifica os riscos e algumas 
aplicações benéficas deste tipo de radiação 
nos sectores da indústria, agricultura e me-
dicina. No entanto, a OMS também alerta 
que a exposição a este tipo de radiação aci-
ma de determinados níveis acarreta riscos 
para a saúde. O RaioX é um exemplo deste 
tipo de radiação ionizante e à qual ficamos 
expostos quando fazemos uma radiografia 
ou um TAC (tomografia computorizada). Ou-
tros exemplos, como exposição solar à radia-
ção ultravioleta, são apresentados na Fig. 1.
A radiação nãoionizante não tem energia 
suficiente para causar a degradação mole-
cular, no entanto, faz vibrar as moléculas 
que constituem as células podendo criar 
outros riscos para a saúde. O risco é avalia-
do através dos efeitos biológicos provocados 
pela radiação, que se subdividem em efeitos 
térmicos e nãotérmicos. O efeito térmico 
consiste no aumento da temperatura das 
células quando expostas a esta radiação, 
algo que a generalidade da população cons-
tata diariamente quando aquece a comida 
no micro-ondas, ou quando em atividades 
ao ar livre ficamos expostos à radiação solar. 
Os efeitos não-térmicos consistem na con-
firmação das disfunções celulares de curto 
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Figura 1 Espectro eletromagnético 
com a classificação da radiação, 
em não-ionizante (à esquerda) e 
em ionizante quando tem energia 
acima de 10 eV (à direita).
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e longo prazo causadas pela exposição aos 
CEM. A principal conclusão da OMS é que as 
exposições aos CEM abaixo dos limites inter-
nacionais recomendados não têm qualquer 
consequência conhecida para a saúde sendo 
o efeito térmico o predominante. Na comu-
nidade científica é consensual que nas emis-
sões a frequências abaixo dos 6 GHz apenas 
se observa o efeito térmico [1-3]. É de salien-
tar que a esmagadora maioria dos sistemas 
de telecomunicações, incluindo as redes mó-
veis, operam abaixo dos 6 GHz.

Restrições básicas e níveis de 
referência 
A forma de avaliar os efeitos nocivos da ex-
posição a radiação não ionizante é através 
das restrições básicas. As grandezas físicas 
utilizadas para especificar estas restrições 
dependem da frequência do CEM. Para as 
frequências entre os 100 kHz e os 10 GHz é 
utilizada a Taxa de Absorção Específica de 
energia (TAE), ou na terminologia anglosaxó-
nica Specific Absorption Rate (SAR). Para as 
frequências entre os 10 GHz e os 300 GHz é 
utilizada a densidade de potência do CEM.
A TAE consiste na taxa a que a energia é ab-
sorvida por uma unidade de massa de teci-
do biológico e as suas unidades são watt por 
quilograma (W/kg). A densidade de potência 
consiste na potência por unidade de área, ou 
seja, watt por metro quadrado (W/m2). A TAE 
média relativa a todo o corpo, bem como a 
densidade de potência, são as grandezas fí-
sicas utilizadas para relacionar os possíveis 
efeitos nocivos à exposição aos CEM. Porém, 
o valor da TAE é obtido indiretamente através 
da intensidade do campo elétrico.
Na prática, a verificação das restrições bási-
cas é feita através dos níveis de referência. Es-
tes especificam a intensidade de campo elé-
trico máximo, em função da frequência, para 
que as restrições básicas sejam cumpridas.
A Comissão Internacional de Proteção con-
tra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) e o Ins-
tituto de Engenheiros Elétricos e Eletrónicos 
(IEEE) através do International Committee 
on Electromagnetic Safety (ICES), são as 
duas entidades internacionais que publicam 
regularmente recomendações para as restri-
ções básicas e níveis de referência para ex-
posição a campos eletromagnéticos. Ambas 
as entidades têm como missão a compilação 
do conhecimento científico sobre a exposi-
ção a campos eletromagnéticos não-ioni-
zantes, incluindo os estudos sobre os efeitos 
térmicos, nãotérmicos e avaliações de efei-
tos biológicos que afetam a saúde. Através 
desse conhecimento científico recomendam 

os níveis adequados de exposição (restrições 
básicas). Os níveis recomendados têm uma 
significativa margem de segurança relativa-
mente aos níveis em que foram detetados 
efeitos adversos para a saúde. As recomen-
dações do ICNIRP e a norma do IEEE-ICES 

aplicam uma margem de segurança de 10 
vezes para a exposição em ambiente de tra-
balho (ocupacional) e 50 vezes para a expo-
sição da população em geral, o que significa 
que é um limite cinco vezes mais conserva-
dor do que a exposição ocupacional. A figura 
2 apresenta um gráfico comparativo entre o 
nível limite da TAE acima do qual existe ris-
co para a saúde e os níveis recomendados. A 
figura 3 apresenta os níveis de referência da 
intensidade de campo recomendados pelo 
ICNIRP e pelo IEEEICES. Para se ter uma no-
ção da escala, a figura 4 apresenta a inten-
sidade média de campo elétrico de alguns 
eletrodomésticos e outros equipamentos 

eletrónicos em ambiente doméstico. A figu-
ra 4 mostra também que as intensidades de 
campo elétrico radiados pelos eletrodomés-
ticos estão bastante abaixo dos níveis reco-
mendados.
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Os métodos para medir a intensidade de 
campo elétrico e o relacionar com a TAE e 
com a densidade de potência estão bastan-
te consolidados para as várias tecnologias, 
existindo normalização internacional, bem 
como, várias recomendações da União Inter-
nacional das Comunicações (UIT).

Legislação nacional e europeia
As recomendações publicadas por ambas 
as entidades, ICNIRP e IEEE, servem de refe-
rência, e na maioria dos países, são integral-
mente adotadas para a implementação das 
suas políticas e legislação sobre este tema. A 

OMS disponibiliza no seu site os níveis legal-
mente admitidos em alguns países.
Portugal adotou os limites recomendados 
pelo Conselho Europeu, na recomendação 
nº1999/519/CE, de 12 de julho, que foram 
fixados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro. A portaria define a limitação da 

exposição da população aos CEM até aos 
300 GHz com base nas recomendações de 
1998 do ICNIRP. Atualmente estes níveis já 
estão desatualizados pelas recomendações 
de 2020, o que levará certamente à retifica-
ção dos limites legais de forma a estarem de 
acordo com as novas recomendações.
A maioria dos países europeus adotou tam-
bém as recomendações do Conselho Euro-
peu, como apresentado no mapa da Figura 
5, onde, a laranja estão assinalados os países 
que têm níveis idênticos às recomendações 
do conselho, a verde os países com níveis 
mais restritos e a azul os países sem limites 
estabelecidos ou com níveis acima dos reco-
mendados pelo conselho.

As radiações do 5G
A quinta geração das redes de comunicações 
móveis em comparação com as gerações an-
teriores tem como principais características 
o aumento da velocidade do serviço de da-
dos, baixa latência e confiabilidade elevada. 
A compatibilidade global é também essencial 
e para alcançar estes objetivos e desempenho 
foram reservadas três faixas de frequência. 
A faixa dos 700 MHz (Banda baixa) onde já 
operava o 4G e duas novas faixas nos 3,6 GHz 
(Banda média) e nos 26 GHz (Banda alta). A 
Figura 6 resume a disponibilidade e licencia-
mento das três faixas de frequência em al-
guns países.
Em Portugal, a atribuição de direitos de uti-
lização de frequências bem como a fiscali-
zação dos níveis de exposição a CEM é da 
responsabilidade da Autoridade Nacional das 
Comunicações (ANACOM). O processo de atri-
buição dos direitos aos operadores de teleco-
municações ficou concluído no final de 2021. 
Foram atribuídas as faixas de frequências 
abaixo dos 6 GHz, mais especificamente as fai-
xas de frequência dos 700 MHz e 3,6 GHz. Rela-
tivamente à faixa dos 26 GHz existe interesse 
dos operadores, tendo a ANACOM sondado no-
vamente o mercado através de consulta públi-
ca que terminou em março de 2022.
Com a introdução de novas faixas de fre-
quência e a coexistência com as gerações 
anteriores, o 5G trouxe a instalação de no-
vas antenas e respetivos equipamentos bem 
como de novos equipamentos terminais (te-
lemóveis 5G). Era esperado um aumento sig-
nificativo dos níveis de CEM, no entanto, um 
estudo recente da agência francesa Agence 
Nationale des Fréquences (ANFR mostra o 
contrário [8]. O estudo concluiu que o au-
mento do nível de radiação na faixa dos 
700  MHz, onde o 5G coexiste com as gera-
ções anteriores 3G e 4G, é insignificante ten-

Figura 4 Intensidade de campo 
elétrico de alguns eletrodomésti-
cos e equipamentos eletrónicos, 
adaptado de [8].
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do sido registado uma variação máxima de 
0,3 V/m. Em relação à faixa dos 3,6 GHz, uti-
lizada apenas para o 5G, os resultados mos-
tram que a exposição geral também varia 
muito pouco. Em quase 93% dos casos, a va-
riação não ultrapassou os 0,4 V/m, próximo 
da sensibilidade da sonda. Estes resultados 
não são surpreendentes tendo em conta que 
a intensidade do campo elétrico decai rapi-
damente com a distância. A proximidade à 
fonte da radiação é um fator preponderante 
na conformidade com os níveis de referên-
cia. A infografia da Figura 7 mostra grafica-
mente as fontes de radiação e a sua intensi-
dade, onde é de notar que para a população 
em geral a radiação das antenas das redes 
de comunicações móveis é substancialmen-
te inferior à radiação do telemóvel. No caso 
dos dispositivos próximos do corpo humano 
é utilizado como restrições básicas a TAE lo-
calizada que tem de estar abaixo dos 2 W/kg. 
Este nível é particularmente desafiante para 
os fabricantes de telemóveis devido à proxi-
midade com o corpo humano e à potência 
de transmissão. O Departamento Federal de 

Proteção Radiológica Alemão disponibiliza 
no seu site uma vasta base de dados com 
o SAR da maioria dos modelos de telemó-
veis disponíveis no mercado [9] e onde pode 
constatar que os níveis rodam o 1 W/kg.
O verdadeiro desempenho do 5G apenas será 
possível na faixa de frequência dos 26 GHz 
(Banda Alta), devido à grande disponibilida-
de de largura de banda. Relativamente às 
emissões nesta faixa de frequências existem 
poucos estudos sobre os efeitos dos CEM, 
e as opiniões dividem-se [3-6]. A estas fre-
quências as atenuações são elevadas o que 
permite apenas comunicações de curta dis-
tância. Será necessário massificar o número 
de estações base aumentando assim os CEM.

Conclusão
Embora tenha havido um aumento do nível 
de CEM com a introdução da 5G das redes de 
comunicações móveis, estes níveis estão sig-
nificativamente abaixo dos níveis máximos 
recomendados pelo ICNIRP como mostram 

os resultados das medições efetuadas pela 
ANACOM [10]. O estudo realizado mostra 
que em 97% dos casos os níveis de CEM re-
gistados estão 50 vezes abaixo dos níveis de 
referência e nos restantes 3% estão segura-
mente 10 vezes abaixo. É claro também que 

o fator preponderante é a distância a que 
estamos da fonte de CEM, sendo claro que 
o telemóvel é mais critico do que as antenas 
dos operadores de telecomunicações. Além 
disso, a redução da potência emitida pelos 

telemóveis é uma preocupação dos fabri-
cantes não só para cumprirem os níveis de 
referência de CEM como para aumentar a 
autonomia dos dispositivos. Os telemóveis 
apenas emitem radiação quando estrita-
mente necessário, ou seja, quando estão a 
receber ou a fazer uma chamada, ou a en-
viar ou receber dados. Os níveis de CEM emi-
tidos pelos telemóveis quando não estão em 
chamada são insignificantes. n

3 – 4 GHz 5 – 7 GHz 37 – 50 GHz24 – 28 GHz 64 – 71 GHz< 1 GHz

700 MHz (30 + 30 MHz)

600 MHz (35 + 35 MHz)

3.4 – 3.8 GHz

3.46 – 3.8 GHz

3.6 – 3.8 GHz

3.3 – 3.6 GHz

3.4 – 3.7 GHz

3.6 – 4.2 GHz 4.4 – 4.9 GHz

4.8 – 5.0 GHz

3.55 - 3.7 – 4.2 GHz

5.9 – 6.4 GHz

5.9 – 7.1 GHz

24.25 – 27.5 GHz

26.5 – 27.5 GHz

24.25 – 27.5 GHz 37.5 – 42.5 GHz

64 – 71 GHz37 – 37.6 – 40 GHz

3.45 – 3.65 GHz

27.5 – 28.35 GHz

27.5 – 29.5 GHz

26.5 – 29.5 GHz

24.25 – 25.25 GHz

Banda: Baixa Média Alta

Intensidade do CEM reduz rapidamente 
com a distância

Estação base

Edifício

Antenas

Feixe diretivo antena ativa

Intensidade elevada perto
do telemóvel

Intensidade baixa
uniforme para todo o corpo

Intensidade bastante atenuada
pelos edifícios

Radiação do telemóvel Radiação da Estação Base

Figura 7: Fontes de radiação e as 
zonas com maior e menor intensi-
dade de CEM

Figura 6: Faixas de frequência re-
servadas para o 5G com distinção 
das faixas licenciáveis (a azul) e 
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N
a União Europeia, os princípios e 
normas gerais da legislação ali-
mentar encontram-se estabele-
cidos pelo Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu 

e do Conselho (1).
Sendo também aplicável aos alimentos ani-
mais, este regulamento materializa, através 
dos seus fundamentos, um dos objetivos 
principais do direito alimentar da União – o 
elevado nível de proteção da vida e da saú-
de humana.
A proteção dos interesses dos consumidores, 
nomeadamente as boas práticas no comér-
cio de géneros alimentícios, a proteção da 
saúde e bem-estar animal e a proteção do 
meio ambiente constituem objetivos gerais 
da legislação alimentar.
Este regulamento estabelece, no seu artigo 
14.º, que não serão colocados no mercado 
quaisquer géneros alimentícios que não se-
jam seguros, ou seja, se se entender que são 
prejudiciais para a saúde ou impróprios para 
consumo humano.
O artigo 15.º determina que não serão colo-
cados no mercado nem dados a animais pro-
dutores de géneros alimentícios quaisquer 

Enquadramento Regulamentar

Alimentos Medicamentosos 
para Animais

alimentos para animais que não sejam se-
guros para o uso a que se destinam, seja por 
terem um efeito nocivo na saúde humana ou 
animal ou por fazerem com que não sejam 
seguros, para consumo humano, os géneros 
alimentícios provenientes dos animais.

Alimentos para Animais 
O artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002(1), 
define alimento para animais como qualquer 
substância ou produto, incluindo os aditivos, 
transformado, parcialmente transformado 
ou não transformado, destinado a ser utiliza-
do para a alimentação oral de animais.
No domínio da alimentação animal, a legis-
lação aplicável é diversa uma vez que os ali-
mentos para animais podem assumir várias 
formas, com distintas regras de produção e 
comercialização:
Matérias primas para alimentação animal - os 
produtos de origem vegetal ou animal cujo 
principal objetivo é preencher as necessida-
des alimentares dos animais, no seu estado 
natural, fresco ou conservado, bem como 
os produtos derivados da sua transforma-
ção industrial, e as substâncias orgânicas 
ou inorgânicas, com ou sem aditivos, des-

Texto de Salomé dos Santos
Colégio da Especialidade  

de Engenharia Agrária
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tinadas a serem utilizadas na alimentação 
animal por via oral, quer diretamente, quer 
após transformação, ou para a preparação 
de alimentos compostos para animais ou 
como excipiente em pré-misturas (2); 

Aditivos - substâncias, microrganismos ou 
preparados, que não sejam matérias para a 
alimentação animal nem pré-misturas, que 
sejam intencionalmente aditados aos ali-
mentos para animais ou à água, nomeada-
mente a fim de desempenharem pelo menos 
uma das seguintes funções:

 › Alterar favoravelmente as característi-
cas dos alimentos para animais;

 › Alterar favoravelmente as característi-
cas dos produtos de origem animal;

 › Alterar favoravelmente a cor dos peixes 
e aves ornamentais;

 › Satisfazer as necessidades nutricionais 
dos animais;

 › Influenciar favoravelmente as conse-
quências da produção animal sobre o 
ambiente;

 › Influenciar favoravelmente a produção, 
o rendimento ou o bem-estar dos ani-
mais, influenciando particularmente a 
flora gastrointestinal ou a digestibilida-
de dos alimentos para animais;

 › Produzir um efeito coccidiostático ou 
histomonostático. (3)

Pré-Misturas - misturas de aditivos para a 
alimentação animal ou misturas de um ou 
mais desses aditivos com matérias-primas 
para a alimentação animal ou água usadas 
como excipiente, que não se destinam à ali-
mentação direta de animais. (3)

Alimentos Compostos - mistura de, pelo me-
nos, duas matérias-primas para alimenta-
ção animal, com ou sem aditivos, para admi-
nistração por via oral na forma de alimento 
completo ou complementar. (2)

Os Alimentos Compostos podem ser classi-
ficados em:

 › Alimento Completo para Animais - o ali-
mento composto para animais que, de-
vido à sua composição, é suficiente en-
quanto ração diária;

 › Alimento Complementar para Animais 
- alimento composto para animais com 
um elevado teor de determinadas subs-
tâncias, mas que, devido à sua compo-
sição, é suficiente enquanto ração diária 
apenas se utilizado em combinação com 
outro alimento para animais

 › Alimento Mineral para Animais - ali-
mento complementar para animais com 
pelo menos 40 % de cinza bruta;

 › Alimento Substituto do Leite - o alimen-
to composto para animais administrado 
sob forma seca ou após diluição numa 
dada quantidade de líquido, para ali-
mentar animais jovens como comple-
mento, ou em substituição, de leite ma-
terno pós-colostral, ou para alimentar 
animais jovens como vitelos, borregos 
ou cabritos destinados a abate.

Alimentos Dietéticos ou Alimentos para animais 
com objetivos nutricionais específicos - os ali-
mentos para animais que podem satisfazer 
um objetivo nutricional específico em virtu-
de da sua composição ou método de fabrico 
específicos, que os distinguem claramente 
de alimentos comuns para animais. (2)

Alimentos medicamentosos - alimentos para 
animais prontos para serem diretamente ad-
ministrados aos animais sem transformação 
subsequente, que consistem numa mistura 
homogénea de um ou mais medicamentos 
veterinários ou produtos intermédios com 
matérias-primas para alimentação animal 
ou alimentos compostos para animais. (4)

O Regulamento (CE) n.º 767/2009 (2) veio har-
monizar, tal como descrito no seu artigo 1º, 
as condições de colocação no mercado e de 
utilização dos alimentos para animais, uti-
lizados ou não na alimentação humana, 
para que seja assegurado um elevado nível 
de segurança desses alimentos e, por conse-
guinte, um elevado nível de proteção da saú-
de pública, o fornecimento de informação 
adequada aos utilizadores e consumidores e 

(1) Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

28 de janeiro de 2002, que determina 

os princípios e normas gerais da legis-

lação alimentar, cria a Autoridade Euro-

peia para a Segurança dos Alimentos e 

estabelece procedimentos em matéria 

de segurança dos géneros alimentícios 

(JO L 31 de 1.2.2002, p. 1)

(2) Regulamento (CE) n. o 767/2009 

do Parlamento Europeu e do Conse-

lho, de 13 de julho de 2009, relativo à 

colocação no mercado e à utilização 

de alimentos para animais, que altera 

o Regulamento (CE) n. o 1831/2003 

e revoga as Diretivas 79/373/CEE do 

Conselho, 80/511/CEE da Comissão, 

82/471/CEE do Conselho, 83/228/CEE 

do Conselho, 93/74/CEE do Conselho, 

93/113/CE do Conselho e 96/25/CE do 

Conselho e a Decisão 2004/217/CE da 

Comissão (JO L 229 de 1.9.2009, p. 1)

(3) Regulamento (CE) N.º 1831/2003 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

de 22 de setembro de 2003 relativo 

aos aditivos destinados à alimentação 

animal. (JO L 268 de 18.10.2003, p. 29)

(4) Regulamento (UE) 2019/4 do 

Parlamento e do Conselhos de 11 de 

dezembro de 2018 relativo ao fabrico, 

à colocação no mercado e à utilização 

de alimentos medicamentosos para 

animais, que altera o Regulamento (CE) 

n. o 183/2005 do Parlamento Europeu 

e do Conselho e revoga a Diretiva 

90/167/CEE do Conselho (JO L 4 de 

7.1.2019, p. 1)
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reforçar o bom funcionamento do mercado 
interno da União Europeia.
Também estabelece, no seu artigo 4.º, que os 
alimentos para animais só podem ser colo-
cados no mercado e utilizados se forem se-
guros e se não tiverem um efeito adverso di-
reto sobre o ambiente ou sobre o bem-estar 
dos animais.

É responsabilidade das empresas do sector 
dos alimentos para animais, que colocam 
alimentos para animais no mercado, a ga-
rantia que os alimentos são:

 › Sãos, genuínos, não adulterados, ade-
quados à utilização pretendida e de qua-
lidade comerciável;

 › Rotulados, embalados e apresentados de 
acordo com o disposto no regulamento e 
demais legislação comunitária aplicável.

O Regulamento (CE) n.º 183/2005 (5), relativo 
aos requisitos de higiene dos alimentos par 
animais, também é relevante no âmbito da 
alimentação animal uma vez que estabele-
ce as normas gerais de higiene dos alimen-
tos para animais, as condições e disposições 

para garantir a rastreabilidade dos alimen-
tos para animais e as condições e disposi-
ções para o registo e a aprovação dos esta-
belecimentos.
Os alimentos para animais têm como objeti-
vo satisfazer as suas necessidades nutricio-
nais para crescimento, engorda, produção e 
manutenção, as quais são função da espé-
cie / categoria de animal, objetivo produti-
vo e fase produtiva em que se encontra. No 
entanto, a evolução do conhecimento dos 
processos fisiológicos e metabólicos dos 
animais em conjunto com a investigação 
e desenvolvimento de novos alimentos e 

novas soluções nutricionais, conferiu à ali-
mentação animal a capacidade de ajudar os 
animais a enfrentar situações adversas que 
comprometem a sua saúde, o seu bem-estar 
e sua capacidade produtiva, nomeadamente 
situações de stress térmico ou oxidativo, dis-
túrbios digestivos ou reprodutivos.
A capacidade produtiva dos animais apenas 
atinge a sua plenitude se os sistemas de pro-
dução observarem boas práticas de maneio 
e se estes se encontrarem clinicamente sau-
dáveis. 
As boas práticas de maneio e as infraestru-
turas influenciam diretamente o bem-estar 
animal, regulamentado pelo Decreto-Lei 
64/2000 (6), a qualidade e a higiene dos ali-
mentos fornecidos aos animais deve ser as-
segurada e é essencial a implementação de 
regras de biossegurança interna e externa 
que garantam a prevenção e o controlo das 
doenças infeciosas assim como a aplicação 
de tratamentos eficazes quando a doença 
surge num individuo ou no efetivo pecuário.

Alimentos Medicamentosos para Ani-
mais
De acordo com o Regulamento (EU) 2019/4 
(4), os alimentos medicamentosos para ani-
mais são alimentos para animais prontos 
para serem diretamente administrados aos 
animais sem transformação subsequente, 
que consistem numa mistura homogénea 
de um ou mais medicamentos veterinários 
ou produtos intermédios com matérias-pri-
mas para alimentação animal ou alimentos 
compostos para animais.
Existem ainda os designados Produtos Intermé-
dios, que de acordo com o mesmo regulamen-
to, consistem em alimentos para animais que 
não estão prontos para serem diretamente 
administrados aos animais sem transforma-
ção subsequente e que consistem numa mis-
tura homogénea de um ou mais medicamen-
tos veterinários com matérias-primas para 
alimentação animal ou alimentos compostos 
para animais, exclusivamente destinada a ser 
utilizada para o fabrico de alimentos medica-
mentosos para animais.
Os alimentos medicamentosos e a mistura 
da água de bebida dos animais com um me-
dicamento veterinário, são dois exemplos de 
administração oral de medicamentos veteri-
nários.
Os medicamentos veterinários incorporados 
em alimentos para animais devem encon-
trar-se autorizados para esse fim e a compa-
tibilidade de todos os compostos utilizados 
deverá ser assegurada, para efeitos de segu-
rança e eficácia do produto. (4)

(5) Regulamento (CE) n.º 183/2005 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 

12 de janeiro de 2005, que estabelece 

requisitos de higiene dos alimentos 

para animais (JO L 35 de 8.2.2005, p. 1)

(6) Decreto-Lei N.º 64/2000 de 22 de 

abril. Transpõe para a ordem jurídica 

interna a Diretiva n.º 98/58/CE, do Con-

selho, de 20 de julho, que estabelece as 

normas mínimas relativas à proteção 

dos animais nas explorações pecuárias 

(Diário da República N.º 95/2000, Série 

I-A de 2000-04-22)

[…]os alimentos 
para animais 

só podem ser 
colocados no 

mercado e 
utilizados se forem 

seguros e se não 
tiverem um efeito 

adverso direto 
sobre o ambiente 

ou sobre o bem-
estar dos animais.
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De acordo com o artigo 4.º do Regulamento 
(UE) 2019/6 (7), entende-se por medicamento 
veterinário, qualquer substância ou associa-
ção de substâncias que satisfaça, pelo me-
nos, uma das seguintes condições:

 › É apresentada como possuindo proprie-
dades curativas ou preventivas de doen-
ças em animais;

 › Destina-se a ser utilizada nos animais 
ou a ser-lhes administrada com vista a 
restaurar, corrigir ou modificar funções 
fisiológicas ao exercer uma ação farma-
cológica, imunológica ou metabólica;

 › Destina-se a ser utilizada em animais 
para fazer um diagnóstico médico;

 › Destina-se a ser utilizada para a eutaná-
sia de animais.

Os medicamentos veterinários podem con-
ter, entre outras substâncias, as designadas 
de antimicrobianos: qualquer substância 
com uma ação direta nos microrganismos, 
utilizada no tratamento ou na prevenção de 
infeções ou de doenças infeciosas, incluindo 
os antibióticos, os antivíricos, os antifúngi-
cos e os antiprotozoários (7).
A produção animal necessita de recorrer ao 
uso de antimicrobianos para (8):

 › Promover a Saúde e Bem-Estar Animal – 
minimizar o sofrimento animal e a mor-
talidade por patologia;

 › Garantir a Segurança Alimentar – ani-
mais saudáveis são essenciais à garan-
tia da segurança alimentar da cadeia de 
produção de géneros alimentícios;

 › Promover a Sustentabilidade – minimi-
zar as perdas ao nível da produção.

Alimentos Medicamentosos versus Resis-
tência aos Antimicrobianos (RAM)
Os medicamentos antimicrobianos, nomea-
damente os antibióticos, são essenciais para 
o tratamento de muitas infeções microbia-
nas nos seres humanos e nos animais assim 
como para reduzir o risco de complicações 
relacionadas com intervenções médicas 
complexas. Paralelamente, também são uti-
lizados para fins não terapêuticos como são 
exemplo os desinfetantes, conservantes e 
aditivos para alimentação animal e humana. 
Estas aplicações encontram-se agora com-
prometidas pela emergência e propagação 
de micróbios resistentes a medicamentos de 
primeira escolha, eficazes e a preços acessí-
veis, tornando os medicamentos em causa 
ineficazes para o tratamento de infeções. (9)

O Regulamento (UE) 2019/6 (7) define como 
Resistência aos antimicrobianos (RAM), a 
capacidade de microrganismos sobrevive-

rem ou crescerem na presença de uma con-
centração de um agente antimicrobiano, a 
qual é geralmente suficiente para inibir ou 
matar microrganismos das mesmas espé-
cies.
É um fenómeno biológico natural que é 
amplificado pela utilização inadequada de 
agentes antimicrobianos terapêuticos na 
medicina humana e veterinária, pela utili-
zação de agentes antimicrobianos para fins 
não terapêuticos e pela poluição do ambien-
te através dos agentes antimicrobianos. (9)

A RAM é um grave problema global que en-
volve diversos sectores desde a medicina, a 
medicina veterinária, a produção animal, 
a agricultura, o ambiente e o comércio tor-
nando imperativa a implementação de me-
didas para redução da utilização de agentes 
microbianos, impedir a propagação da RAM 
e preservar a capacidade para combater as 
infeções microbianas.
Estas medidas deverão estar em linha com 
o conceito de “One Health”, em português, 
“Uma Só Saúde”.
O conceito “Uma Só Saúde”, que foi subscrito 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e pela Organização Mundial da Saúde Ani-
mal (OIE), reconhece que a saúde humana, a 
saúde animal e os ecossistemas estão inter-
ligados e é, portanto, essencial para a saú-
de animal e para a saúde humana, garantir 
uma utilização prudente de medicamentos 
antimicrobianos nos animais produtores de 
géneros alimentícios. (4)

Em 2011, a Comissão Europeia propôs a 
criação de um plano de ação quinquenal de 
combate à resistência aos agentes antimi-
crobianos com base em 12 de ações funda-
mentais: (9)

 › Reforçar a promoção da utilização ade-
quada dos agentes antimicrobianos em 
todos os Estados-Membros;

 › Reforçar o quadro regulamentar no do-
mínio dos medicamentos veterinários 
e dos alimentos medicamentosos para 
animais;

 › Introduzir recomendações para a utiliza-
ção prudente na medicina veterinária, in-
cluindo relatórios de acompanhamento;

 › Reforçar a prevenção e o controlo das 
infeções em ambientes de prestação de 
cuidados de saúde;

 › Introduzir um instrumento jurídico na 
nova legislação em matéria de saúde 
animal, a fim de melhorar a prevenção e 
o controlo das infeções nos animais;

 › Promover, seguindo uma abordagem por 
etapas, esforços de investigação e de de-
senvolvimento de uma forma colabora-

A capacidade 
produtiva dos 
animais apenas 
atinge a sua 
plenitude se 
os sistemas 
de produção 
observarem 
boas práticas de 
maneio e se estes 
se encontrarem 
clinicamente 
saudáveis.

(7) Regulamento (UE) 2019/6 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 11 de dezembro de 2018 relativo 

aos medicamentos veterinários e que 

revoga a Diretiva 2001/82/CE (JO L 4 de 

7.1.2019, p. 43)

(8) Novo Regulamento ALIMENTOS 

MEDICAMENTOSOS. Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária. Dezembro 

2021. https://www.dgav.pt/wp-content/

uploads/2021/12/DGAV-informa-NR-A-

limentos-Medicamentosos.pdf

(9) Comunicação da Comissão ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

15.11.2011. COM (2011) 748 final

2015/C 242/10 23 de julho de 2015 p.54

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/12/DGAV-informa-NR-Alimentos-Medicamentosos.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/12/DGAV-informa-NR-Alimentos-Medicamentosos.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/12/DGAV-informa-NR-Alimentos-Medicamentosos.pdf
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tiva sem precedentes para proporcionar 
aos doentes novos antibióticos;

 › Promover esforços para analisar a ne-
cessidade de novos antibióticos na me-
dicina veterinária;

 › Desenvolver e/ou reforçar os compro-
missos multilaterais e bilaterais para a 
prevenção e o controlo da RAM em todos 
os sectores;

 › Reforçar os sistemas de vigilância da 
RAM e o consumo de agentes antimicro-
bianos na medicina humana;

 › Reforçar os sistemas de vigilância da 
RAM e o consumo de agentes antimicro-
bianos na medicina animal;

 › Reforçar e coordenar os esforços de in-
vestigação;

 › Inquérito e análise comparativa da efi-
cácia.

No âmbito dos alimentos medicamentosos 
para animais, são diversas as medidas estra-
tégicas para combate à RAM e vão desde o 
cumprimento da legislação, à prevenção das 
infeções microbianas e da sua propagação, 
ao uso responsável de antimicrobianos, in-
vestimento em I&D para desenvolvimento 
de novos antimicrobianos ou alternativas 
terapêuticas e boas práticas de gestão de re-
síduos. (8)

Alimentos Medicamentosos para 
Animais – Novo Enquadramento 
Regulamentar
No seguimento do parecer do Comité Eco-
nómico e Social Europeu publicado em 23 
de julho de 2015 (10), efetivou-se a revisão 
legislativa no âmbito dos medicamentos ve-
terinários e dos alimentos medicamentosos 
para animais.
Esta revisão legislativa traduziu-se, no âm-
bito dos alimentos medicamentosos, na 
publicação, em 7 de janeiro de 2019, do Re-
gulamento (UE) 2019/4 do Parlamento e do 
Conselho, relativo ao fabrico, à colocação no 
mercado e à utilização de alimentos medica-
mentosos para animais.
Através deste novo regulamento, o domínio 
dos alimentos medicamentosos para ani-
mais é alargado para abranger as espécies 
animais não utilizadas na alimentação hu-
mana, como os animais de companhia.

Sendo aplicável desde o dia 28 de janeiro de 
2022, pretende atingir diversos objetivos dos 
quais destacamos:

 › Impedir o risco de RAM decorrente da 
administração residual e subterapêutica 
de agentes antimicrobianos;

 › Melhorar a saúde animal através da ad-
ministração de doses precisas de medi-
camentos veterinários.

As alterações legislativas no âmbito dos ali-
mentos medicamentosos abrangem as se-
guintes áreas:

 › Fabrico, Armazenamento, Transporte e 
Colocação no Mercado

 › Aprovação de Estabelecimentos
 › Prescrição e Utilização de Alimentos Me-

dicamentosos
 › Publicidade a Alimentos Medicamentosos 

para animais e a Produtos Intermédios
 › Comércio Intra-União e Importação de 

Países Terceiros

I. Fabrico, armazenamento, transporte e 
colocação no mercado
Os requisitos relativos ao fabrico de alimen-
tos medicamentosos para animais encon-
tram-se descritos no Anexo I do Regulamen-
to 2019/4(4) e no Anexo II do regulamento 
183/2005(5).
Por consulta à referida legislação, todos os 
requisitos são conhecidos em pormenor sen-
do que na presente exposição serão elenca-
dos, de forma resumida, os enumerados no 
Regulamento 2019/4(4):

Instalações e Equipamentos:
 › Deverão ser garantidas as condições de 

higiene mediante o delineamento e im-
plementação de planos de limpeza de 
forma a assegurar que qualquer conta-
minação é reduzida ao mínimo. 

 › O acesso às instalações deve ser limita-
dos apenas a pessoal autorizado.

 › Devem ser estabelecidas e identificadas 
instalações específicas para o armaze-
namento de alimentos medicamentosos 
para animais e produtos intermédios 
fora de prazo ou que tenham sido retira-
dos ou devolvidos.

Pessoal:
 › Deverá ser designada uma pessoa res-

ponsável pelo fabrico, colocação no mer-
cado e fornecimento aos detentores dos 
animais de alimentos medicamentosos 
para animais e uma pessoa com forma-
ção adequada como responsável pelo 
controlo da qualidade.

 › As funções de pessoa responsável pelo 
fabrico e de pessoa responsável pelo con-
trolo da qualidade devem ser indepen-
dentes entre si e, por conseguinte, não 
devem ser desempenhadas pela mesma 
pessoa.

(10) Parecer do Comité Económico e 

Social Europeu sobre a «Proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu 

e do Conselho relativo ao fabrico, à 

colocação no mercado e à utilização 

de alimentos medicamentosos para 

animais e que revoga a Diretiva 90/167/

CEE do Conselho» [COM(2014) 556 final 

— 2014/0255 (COD)] e a «Proposta de 

regulamento do Parlamento Europeu e 

do Conselho relativo aos medicamen-

tos veterinários» [COM(2014) 558 final 

— 2014/0257 (COD)]
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 › Este requisito não é aplicável aos fabri-
cantes móveis de misturas e aos fabri-
cantes de misturas na exploração.

Fabrico:
 › Apenas poderão ser utilizados os medi-

camentos veterinários autorizados ao 
abrigo do Regulamento 2019/6(7) e estes 
devem ser armazenados em locais fecha-
dos e separados, e de modo a que as suas 
características não sofram alterações.

 › Deve ser assegurada a ausência de in-
compatibilidades e interações entre os 
medicamentos veterinários e outros in-
gredientes como, por exemplo, os cocci-
diostáticos e histomonostáticos.

 › A durabilidade e estabilidade do medi-
camento na mistura deve ser respeitada.

 › Deve ser assegurada a dispersão homo-
génea do medicamento veterinário nos 
alimentos medicamentosos e nos pro-
dutos intermédios.

 › Deve ser elaborado por escrito e imple-
mentado um plano de controlo da quali-
dade que deve incluir os pontos críticos 
durante o processo de fabrico, os proces-
sos e a frequência das amostragens, os 
métodos e a frequência das análises, o 
cumprimento das especificações previs-
tas para os alimentos medicamentosos 
para animais e as medidas a tomar em 
caso de incumprimento e as normas de 
sequenciação ou incompatibilidade das 
operações de fabrico.

 › Devem ser realizados controlos regula-
res específicos e ensaios de estabilidade 
para assegurar a conformidade com os 
critérios de homogeneidade estabeleci-
dos, os níveis máximos de contamina-
ção cruzada por substâncias ativas em 
alimentos para animais não visados e a 
data de durabilidade dos alimentos me-
dicamentosos para animais e dos produ-
tos intermédios.

 › Aos fabricantes móveis de misturas (o 
estabelecimento de alimentos para ani-
mais é constituído por um veículo espe-
cialmente equipado para o fabrico de ali-
mentos medicamentosos para animais) 
são aplicáveis as mesmas obrigações de 
um fabricante industrial de alimentos 
medicamentosos para animais e os re-
quisitos específicos descritos no Anexo I.

 › Para evitar a contaminação cruzada, as 
matérias primas e aditivos utilizados 
no fabrico dos alimentos para animais  
devem ser armazenados separadamen-
te dos alimentos medicamentosos para 
animais e dos produtos intermédios.

 › Os alimentos medicamentosos para ani-
mais e os produtos intermédios devem 
ser armazenados em instalações ade-
quadas, fechadas e separadas (tal como 
os medicamentos veterinários) ou sela-
dos em recipientes herméticos que sejam 
especialmente concebidos para a conser-
vação desses produtos. Devem ser arma-
zenados em locais concebidos, adaptados 
e mantidos com vista a assegurar boas 
condições de armazenamento.

 › Devem ser transportados em meios de 
transporte adequados e de forma a po-
derem ser facilmente identificados. 

 › Os recipientes dos veículos utilizados no 
transporte de alimentos medicamento-
sos para animais e de produtos intermé-
dios devem ser limpos após cada utili-
zação, a fim de evitar qualquer risco de 
contaminação cruzada.

 › Os alimentos medicamentosos para 
animais e os produtos intermédios só 
podem ser colocados no mercado em 
embalagens ou recipientes invioláveis. 
As embalagens ou recipientes devem 
ser selados de modo a que, quando fo-
rem abertos, o selo seja inutilizado e não 
possa voltar a utilizar-se. As embalagens 
não podem ser reutilizadas.

 › Os operadores das empresas do setor dos 
alimentos para animais que colocam no 
mercado alimentos medicamentosos 
para animais e produtos intermédios de-
vem estabelecer um sistema de registo e 
de tratamento de reclamações.

 › Deve ser estabelecido, pelos operadores, 
um sistema para retirar do mercado e da 
rede de distribuição, de forma célere, os 
alimentos medicamentosos para animais 

Deve ser elaborado 
por escrito e 
implementado um 
plano de controlo 
da qualidade que 
deve incluir […]o 
cumprimento das 
especificações 
previstas para 
os alimentos 
medicamentosos 
para animais[…]
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ou produtos intermédios que não cum-
pram os requisitos do presente regula-
mento e devem definir, mediante proce-
dimentos escritos, o destino dos produtos 
recolhidos, e esses produtos e o novo con-
trolo de qualidade da sua parte antes de 
serem novamente postos em circulação, 
por forma a assegurar o cumprimento 
dos requisitos da União em matéria de 
segurança dos alimentos para animais.

A rotulagem dos alimentos medicamentosos 
deve cumprir com os requisitos do Regula-
mento 767/2009 (2) e com os requisitos estabe-
lecidos no Anexo III do Regulamento 2019/4 (4).
Destacam-se as seguintes novas disposições 
relativas à informação que deve constar na 
etiqueta do alimento medicamentoso para 
animais:

 › As possíveis contraindicações e os efei-
tos secundários dos medicamentos ve-
terinários, se esses elementos forem ne-
cessários para a utilização;

 › No caso de um alimento medicamentoso 
para animais não produtores de géneros 
alimentícios, à exceção dos animais pro-
dutores de peles com pelo, uma adver-
tência de que o alimento medicamento-
so se destina apenas ao tratamento de 
animais e uma advertência de que deve 
ser mantido fora do alcance e da vista 
das crianças;

 › Um número de telefone de chamada 
grátis, ou outro meio de comunicação 
adequado, através do qual o detentor 
dos animais possa obter, além dos ele-
mentos obrigatórios, o folheto informa-
tivo de cada medicamento veterinário;

 › As instruções de utilização em confor-
midade com a receita médico-veteri-
nária para alimentos medicamentosos 
para animais ou o resumo das caracte-
rísticas do medicamento;

 › Informação sobre o facto de uma elimi-
nação incorreta dos alimentos medica-
mentosos para animais constituir uma 
séria ameaça para o ambiente e poder, 
eventualmente, contribuir para a resis-
tência aos agentes antimicrobianos.

II. Aprovação de Estabelecimentos
O artigo 13.º do Regulamento 2019/4 (4) es-
tabelece que os operadores das empresas do 
setor dos alimentos para animais que fabri-
cam, armazenam, transportam e colocam 
no mercado alimentos medicamentosos 
para animais ou produtos intermédios de-
vem garantir que os estabelecimentos sob o 
seu controlo são Aprovados pela autoridade 
competente. Esta disposição também é apli-
cável aos Misturadores Móveis.
A Aprovação requer a visita da autoridade 
competente ao local, antes do início da ati-
vidade, para confirmação do cumprimento 
dos requisitos do Regulamento 183/2005 (5).
As explorações pecuárias, os distribuidores 
sem local de armazenamento, os transpor-
tadores, os armazenistas sem funções co-
merciais e os retalhistas de alimentos me-
dicamentosos para animais de companhia 
são apenas obrigados a Registo ao abrigo do 
Regulamento 183/2005 (5).
Em Portugal, a autoridade competente é a 
Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

III. Prescrição e Utilização de Alimentos 
Medicamentosos
De forma a garantir a segurança da utilização 
dos alimentos medicamentosos, o seu forne-
cimento e utilização estão subordinados à 
apresentação de uma receita médico-vete-
rinária válida para alimentos medicamento-
sos, emitida por um médico-veterinário após 
exame dos animais ou na sequência de qual-
quer outra avaliação adequada do estado de 
saúde dos animais a tratar.
No entanto, este novo regulamento prevê 
que um Estado-Membro pode permitir a 
emissão de uma receita para um alimento 
medicamentoso para animais por um profis-
sional qualificado para o efeito que não seja 
um médico-veterinário, em conformidade 
com a legislação nacional aplicável no mo-
mento da entrada em vigor do Regulamento 
2019/4 (4). As receitas, emitidas por esse pro-
fissional qualificado que não seja um médi-
co- -veterinário, deverão ser válidas apenas 
nesse Estado-Membro e não poderão ser 
utilizadas para prescrever alimentos medi-
camentosos para animais que contenham 
medicamentos veterinários antimicrobianos 
nem outros medicamentos veterinários para 
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os quais seja necessário um diagnóstico por 
um médico veterinário.
As prescrições médico-veterinárias não po-
dem ser utilizadas para mais que um trata-
mento e só pode ser prescrito um medica-
mento veterinário com antimicrobianos.

As diretrizes para a utilização de alimentos 
medicamentosos para animais determinam 
que:

 › É proibida a utilização de alimentos me-
dicamentosos contendo antimicrobia-
nos para fins de profilaxia ou promoção 
do crescimento.

 › Os alimentos medicamentosos só po-
dem ser utilizados nos animais para os 
quais tenha sido emitida a receita mé-
dico-veterinária para alimentos medica-
mentosos para animais e de acordo com 
as condições determinadas.

 › A distribuição dos alimentos medica-
mentosos aos animais deve ser apropria-
da para que não ocorra contaminação 
cruzada e deve ser respeitado o interva-
lo de segurança indicado para o alimen-
to medicamentoso destinado a animais 
produtores de géneros alimentícios.

 › Não podem ser fornecidos, aos animais, 
alimentos medicamentosos que se en-
contrem fora do prazo de validade.

 › Os registos de utilização de alimentos 
medicamentosos para animais produ-
tores de géneros alimentícios devem ser 
conservados durante 5 anos após a data 
da sua distribuição aos animais. 

IV. Publicidade a Alimentos 
Medicamentosos para animais e a 
Produtos Intermédios
As regras de publicidade de alimentos medi-
camentosos para animais e produtos inter-
médios estão descritas no artigo 11.º:

 › É proibida a publicidade a alimentos me-
dicamentosos para animais e a produtos 
intermédios. No entanto esta proibição 
não se aplica à publicidade dirigida ex-
clusivamente a médicos-veterinários.

 › A publicidade não pode incluir informa-
ções sob qualquer forma que possam in-
duzir em erro ou levar a uma utilização 
incorreta do alimento medicamentoso 
para animais.

 › Os alimentos medicamentosos para ani-
mais não podem ser distribuídos para 
fins promocionais, exceto em pequenas 
quantidades de amostras.

 › Os alimentos medicamentosos para ani-
mais que contenham medicamentos ve-
terinários antimicrobianos não podem 

ser distribuídos para fins promocionais 
como amostras ou em qualquer outra 
apresentação.

 › As amostras de alimentos medicamen-
tosos devem indicar que são amostras 
e devem ser dadas diretamente a mé-
dicos-veterinários, durante eventos pa-
trocinados, ou por delegados de vendas 
durante as suas visitas.

V. Comércio Intra-União e Importação de 
Países Terceiros
As regras aplicáveis ao comércio intracomu-
nitário e à importação de países terceiros es-
tão descritas no artigo 12.º:

 › As trocas intracomunitárias de alimen-
tos medicamentosos para animais e pro-
dutos intermédios só é permitida se os 
alimentos medicamentosos incorpora-
rem medicamentos veterinários autori-
zados no país de destino.

 › Só é permitida a importação de alimen-
tos medicamentosos para animais ou 
produtos intermédios, de países tercei-
ros, se incorporarem medicamentos ve-
terinários autorizados no estado-mem-
bro onde serão utilizados.

As principais concretizações do novo 
regulamento aplicável aos alimentos 
medicamentos para animais, Regula-
mento 2019/4 (4), são:

 › Definição de ações para combater a Re-
sistência aos Antimicrobianos.

 › Estabelecimento de padrões harmoniza-
dos, na União Europeia, para o fabrico de 
alimentos medicamentosos e produtos 
intermédios seguros e eficazes.

 › Criação de um quadro jurídico para fa-
brico e distribuição segura de alimentos 
medicamentosos para animais de com-
panhia.(8) n

É proibida  
a utilização 
de alimentos 
medicamentosos 
contendo 
antimicrobianos 
para fins de 
profilaxia ou 
promoção do 
crescimento.
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A 
OET - Ordem dos Engenheiros 
Técnicos, legítima representante 
da Classe dos Engenheiros Técni-
cos Portugueses, marcou presença 
no III ENEST, num evento organi-

zado pela Associação Nacional de Engenha-
ria de Segurança do Trabalho (ANEST, Brasil), 
em conjunto com a Associação Capixaba de 
Engenharia de Segurança do Trabalho (ASS-
CEST), a Sociedade Espírito - Santense de En-
genheiros (SEE) e a Universidade de Vila Velha 
(UVV), e que decorreu na Assembleia Legisla-
tiva de Vitória/ Espirito Santo/SP.
Coube ao Presidente da Secção Regional do 
Centro, Engenheiro Técnico Luís Filipe Almei-
da, à Vice-Presidente e ao Tesoureiro da Secção 
Regional da Madeira, Engenheira Técnica Dé-
bora Rubina Santos e Engenheiro Técnico Jorge 
Graterol, respetivamente, e ao Coordenador do 
Gabinete Técnico, Engenheiro Técnico Paulo 
Moradias, representar a Ordem dos Engenhei-
ros Técnicos neste evento internacional.

OET  presente no 
III Encontro Nacional de 
Engenharia de Segurança 
do Trabalho (Brasil)

27 a 29 de abril, Vila Velha, Brasil

Da equerda para a direita,  
Eng.º Técnico Jorge Graterol,  
Eng.º Técnica Débora Rubina 
Santos, Eng.º Técnico Luís Filipe 
Almeida, Eng.º Benvenuto 
Gonçalves Júnior (ANEST) e  
Eng.º Técnico Paulo Moradias 

No seu discurso de abertura, o Presidente 
da Secção Regional do Centro para além de 
agradecer o convite e apresentar os cum-
primentos, em nome do Senhor Bastonário 
da OET, às várias instituições presentes na 
mesa, nomeadamente na pessoa do Senhor 
Presidente da ANEST, realçou ainda a impor-
tância da presença do representante da Uni-
versidade da UVV nos trabalhos, pois tam-
bém ele próprio, na qualidade de professor 
do Ensino Superior, considera ser de relevan-
te importâncias a interação entre os profis-
sionais e as Instituições de Ensino Superior 
em pleno século XXI.
De igual forma, salientou também a impor-
tância duma troca alargada de experiências 
e de regras de Segurança no trabalho pois, a 
seu ver, o decréscimo no número de mortes 
causadas por acidentes de trabalho não será 
conseguido apenas através da realização de  
seminários, congressos e outros encontros, 
mas sim através da livre circulação dos pro-
fissionais de todos os ramos da engenharia 
entre os Países de expressão portuguesa; e 
essa é uma situação que continua por rea-
lizar, em nome de defesa de interesses de 
alguns que se dizem detentores da única 
verdade, mas que realmente não estão nas 
frentes de trabalho.
Ainda no decorrer deste evento, teve lugar a 
Sessão Solene em homenagem aos Profissio-
nais de Saúde e Segurança do Trabalho que 
contou com a presença do Deputado Esta-
dual, Dr. Emílio Mameri, o qual prestou ho-
menagem ao Senhor Presidente da ANEST, 
Engenheiro Benvenuto Gonçalves Júnior 
bem como a outros participantes e, a dado 
momento, solicitou à comitiva portuguesa 
presente, representada pela OET – Ordem 
dos Engenheiros Técnicos, o favor de se le-
vantarem para que a audiência os ovacio-
nasse em singelo gesto de agradecimento 
pela presença. n

Texto de Luís Filipe Almeida
Presidente da Secção 

Regional do Centro
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A 
OET – Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal, no segui-
mento da sua política de inter-
nacionalização e de partilha de 
saberes e experiências na área 

de engenharia e em especial, da necessi-
dade de criar condições de reciprocidade 
no exercício da profissão entre os países 
de língua oficial portuguesa, a exemplo da 
parceria entre a OET e OEA – Ordem dos 
Engenheiros de Angola, enviou uma comi-
tiva de sete engenheiros técnicos nas  vá-
rias áreas de engenharia, tendo em vista a 
participação no Congresso do Dia Nacional 
da Prevenção e Segurança no Trabalho, em 
parceria com a ISSO – Instituto de Segu-
rança e Saúde Ocupacional de Cabo Verde, 
um evento realizado em dois dias, que en-
volveu mais de 80 profissionais e que pro-
porcionou diversas ações e reuniões, onde 
se destacaram os minicursos e as partici-
pações como oradores e moderações nos 
diversos painéis do congresso. Minicursos 
na área da segurança na construção e na 

Texto de José Delgado
Presidente da Secção Regional do Sul

Dia Nacional da Prevenção 
e Segurança no Trabalho

27 a 28 de abril, Cidade da Praia, Cabo Verde

À esquerda, da esquerda para a 
direita, Eng.º Técnico Gil Martins, Pre-
sidente do Colégio de Proteção Civil 
da OET e docente do ISEC Lisboa, 
Eng.º Técnico José Delgado, Presiden-
te da Secção Regional Sul e docente 
do ISEC Lisboa, Eng.º Técnico Hugo 
Deodato, Vogal da Secção Regional 
Sul da OET e docente do ISEC Lisboa, 
Eng.ª Francisca Moura, representante 
da Ordem dos Engenheiros de Cabo 
Verde, e Eng.º Técnico Carlos Pereira, 
Presidente do Conselho Fiscal da OET

segurança alimentar, ministradas na Or-
dem dos Engenheiros de Cabo Verde e as 
intervenções no congresso nas áreas da 
engenharia civil, da segurança no trabalho, 
da segurança rodoviária, da proteção civil 
e na segurança alimentar, a oportunidade 
de partilha e da geração de debates, que 
em muito contribuíram para o enrique-
cimento de todos os congressistas e enti-
dades publicas e privadas presentes. Esta 
foi uma experiência internacional de reci-
procidade entre Portugal e Cabo Verde, em 
que a engenharia é colocada ao serviço das 
pessoas na procura de melhores condições 
e de uma sociedade, mas justa e sustenta-
da, um dos os desígnios da OET.
Destacou-se, ainda, a oportunidade de 
uma reunião com o Sr. Presidente da Répu-
blica de Cabo Verde e com os presidentes 
das Câmaras da Praia e da Cidade Velha, 
uma oportunidade de afirmar e reforçar a 
importância da engenharia, no desenvolvi-
mento das entidades públicas e privadas e 
dos países. n
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A 
Organização ISHCCO (Internatio-
nal Safety and Health Construc-
tion Coordinators Organization) 
foi fundada em 2003 e os seus 
membros definiram como objec-

tivos da associação: a afirmação da identi-
dade profissional dos Coordenadores de Se-
gurança  na Construção (SHCC) na Europa, 
atuar como facilitador do intercâmbio de 
informações relacionadas e fomentar uma 
maior divulgação respectiva, ser um de-
fensor da colaboração multilateral entre os 
membros nacionais e com outros órgãos in-
teressados. 
A ISHCCO emite, em cooperação com os re-
presentantes dos vários países membros, 
recomendações para melhorar a formação 
dos SHCC atendendo ao respetivo quadro 
legal nacional. A ISHCCO vem trabalhando 

Texto de Alfredo Soeiro
Engenheiro, Ordem dos 

Engenheiros

no desenvolvimento de um processo e uma 
estratégia para a promoção e a utilização 
do quadro de qualificações dos SHCC a ní-
vel Europeu denominado Quadro de Qua-
lificação ISHCCO (IQF). O IQF foi publicado 
inicialmente em 2017 no Congresso A + A, 
em Dusseldorf, Alemanha. O IQF pretende 
cumprir os requisitos europeus e nacionais 
para os que exercem a atividade como SHCC 
e, também, que estejam de acordo com os 
padrões internacionais em termos de Se-
gurança e Saúde na Construção. O IQF per-
mite a comparação entre vários quadros de 
qualificação de SHCC baseada em padrões 
técnicos, em critérios internacionais e na-
cionais. A preocupação com o IQF deriva do 
facto da profissão de SHCC ter sido criada 
pela Diretiva Europeia 92/57/EEC ao esta-
belecer requisitos mínimos de segurança e 

ISHCCO
International Safety and Health Construction 
Coordinators Organization
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saúde para estaleiros de obras temporários 
ou móveis. A definição de SHCC é, de acor-
do com os artigos 2, 5 e 6 da legislação é a 
quem executa a coordenação das questões 
de segurança e saúde na fase de preparação 
do projeto e na fase de execução do projeto. 
Em ambas as etapas, a denominação SHCC 
aplica-se a qualquer pessoa designada pelo 
dono de obra que actua de acordo com a di-
retiva na elaboração do projeto ou durante 
a execução da obra. Os deveres e obrigações 
do SHCC estão definidos na referida diretiva 
Europeia. Estes conjuntos foram transcritos 
em cada um dos países da União Europeia 
através da legislação nacional. As compe-
tências de qualificação desta profissão em 
cada país são diferentes e o acesso à profis-
são também varia. A ISHCCO elaborou um 
quadro de qualificações (IQF) para detalhar 
as competências consideradas mínimas ne-
cessárias para qualificar os profissionais de 
SHCC a nível Europeu que sejam compatí-
veis com as legislações nacionais. Os descri-
tores de competências estão organizados em 
conhecimentos, aptidões e atitudes numa 
abordagem semelhante à utilizada pelo 
Quadro Europeu de Qualificações níveis 6 
(licenciatura) e 7 (mestrado). A ISHCCO tem 
como membros as associações nacionais 
que em cada país membro representa os 
Coordenadores de Segurança na Construção 
desse país. Um dos objetivos estatutários da 
ISHCCO é promover a excelência em edu-
cação, em formação e no  desenvolvimento 
profissional nos países membros. Desde que 
a ISHCCO foi fundada em 2003, esta vem 
trabalhando com a Comissão Europeia, com 
outras organizações relacionadas como a 
ENSHPO, a ISSA, a ENSHPO, a FIEC, a EFBWW, 
a OSHA-EU e a ORP. Realiza assembleias ge-
rais todos os anos para debater os assuntos 
internos da associação, para analisar as ten-
dências correntes relacionadas com a digi-
talização, a Covid-19 e a sustentabilidade e 
para decidir como promover a qualidade dos 
SHCC. Associada à assembleia geral realiza 
também eventos abertos aos interessados 
para debater assuntos relevantes nas áreas 
de interesse dos SHCC. A associação tem 
como patrocinadores a DOKA, a Hilti e a 
Dimos. Tem membros nacionais de associa-
ções de catorze países da União Europeia. n

OET marca 
presença na 
Assembleia Geral 
da ISHCCO

N
o dia 7 de abril de 2022, o Vice-Presidente da OET, Enge-
nheiro Técnico José Manuel Sousa, esteve presente em 
representação da OET na Assembleia Geral anual da 
ISHCCO - International Safety and Health Construction 
Coordinators Organization, que este ano decorreu no Chi-

pre, em formato misto (presencial e virtual). Os assuntos debatidos 
incidiram nas condições de saúde, segurança, na construção e apre-
sentação de novas iniciativas neste sector. Foram, também, aprova-
dos os locais das próximas Assembleias Gerais Anuais: Bélgica (2023), 
Portugal (2024), Reino Unido (2025) e Áustria (2026).
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Extinto o Sindicato 
dos Regentes 
Agrícolas sendo 
criada a ASSETA 
– Associação 
dos Engenheiros 
Técnicos Agrários.

Realizado o 
2.º Inquérito 
Socioprofissional 
dos diplomados 
em engenharia 
em Portugal, 
promovido pela 
FEANI

Celebrado um 
protocolo de 
integração 
dos membros 
da APEMM 
– Associação 
Profissional de 
Engenheiros 
da Marinha 
Mercante na 
APET

A ANET iniciou 
o processo 
de definição 
dos atos de 
engenharia, por 
especialidade.

Publicada a primeira 
revisão dos atos de 
engenharia.

Engenheiros Técnicos 
integrados na Carreira 
Técnica Superior (Lei 
12-A/2008)

Realizado o 4.º 
Fórum Ibérico 
de Engenharia e 
Arquitetura.

Eleições para os Órgãos 
Nacionais, Regionais e 
Direções dos Colégios da 
Especialidade, realizadas 
no dia 7 de outubro.

Realizados Congressos 
Regionais de Engenheiros 
Técnicos em cada uma das 
regiões: Açores, Centro, 
Madeira, Norte, Sul.

Criada a Ordem dos 
Engenheiros Técnicos de 
Cabo Verde (OETCV)

Publicada a Portaria 1379/2009, de 30 de 
outubro, que regulamenta as qualificações 
específicas profissionais mínimas exigíveis 
aos técnicos responsáveis pela elaboração de 
projetos, pela direção e fiscalização de obras, 
previstas na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.

Publicada a Lei 31/2009, de 3 julho, que aprova 
o regime jurídico que estabelece a qualificação 
profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização 
e direção de obra que não esteja sujeita a legislação 
especial, e os deveres que lhes são aplicáveis, e 
revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro.

A Comissão Instalado-
ra da ANET encerrou 
as suas atividades 
com a aprovação do 
relatório de gestão e 
fecho de contas.

Celebrado 
um 
protocolo 
de 

integração 
dos membros 

da ASSETCA - 
Associação dos 
Engenheiros 
Técnicos de Ciências 
Agrárias na APET

Realizado, em Espinho, o 
2º Encontro Nacional dos 
Engenheiros Técnicos

Constituída a 
ASPOENTE 
– Associação 
Portuguesa 

de Engenheiros 
Técnicos, com sede no Porto.

Realizado o 3.º 
Congresso da APET.

Devido a criação da 
SETCA - Sindicato 
dos Engenheiros 
Técnicos de Ciências 
Agrárias, a ASSETA 
adopta uma nova 
denominação, 
Associação dos 
Engenheiros Técnicos 
de Ciências Agrárias 
- ASSETCA.

A Associação Profissional dos 
Engenheiros Técnicos Portugueses 
é membro do Plenário do Conselho 
de Mercados de Obras Públicas e 
Particulares como representante 
de uma associação profissional 
e também integra a Comissão de 
Alvarás de Empresas de Obras 
Públicas e Particulares (CAEOPP) 
– Port.327/88 e Port.326/88

Portaria 27/87 - revogado o Regula-
mento da Carteira Profissional dos 
Engenheiros Técnicos, aprovado por 
despacho de 8 de Janeiro de 1943

Sessões de trabalho da 
FEANI realizadas em 
Portugal, em setembro.

Realizado o 1.º 
Encontro Nacional dos 
Engenheiros Técnicos 
e o 1.º Congresso da 
APET.

1982

O antigo Instituto Industrial 
de Lisboa, agora ISEL, 
comemora os seus 130 anos 
de existência.

Realizado o 2.º Congresso da 
APET - Associação Profissional 
dos Engenheiros Técnicos.

Na reunião do Conselho Geral 
da FEANI (Lausanne, Suíça), 
os engenheiros técnicos são 
formalmente recebidos na FEANI 
após o reconhecimento pelo 
Conselho Geral do novo Comité 
Português. 
Ao fim de 20 anos, é constituído 
o Comité Nacional Português da 
FEANI onde se encontram repre-
sentadas a OE (4 elementos) e a 
APET (2 elementos) (associação 
de direito privado).

Realizados o 4.º 
Congresso da APET 
e o 1.º Fórum Ibérico 
de Engenheiros e 
Arquitetos Técnicos.

Realizado o 2.º Fórum 
Ibérico de Engenharia e 
Arquitetura Técnica, em 
Coimbra, nos dias 18 e 
19 de outubro.

Atribuido a Francisco 
Sanabria o título de 
Membro Honorário da 
APET.

Criada a ANET, através do 
Decreto-Lei 349/99, de 2 de 
setembro.

O Hotel Altis, em 
Lisboa, recebe o 
5.º Congresso da 
APET, a 18 de 
outubro.

Nomeada a comis-
são instaladora da 
ANET, liderada pelo 
Engenheiro Técnico 
António Gameiro.

Eleições 
para os 
Órgãos 
Nacionais, 
Regionais 

e Direções dos Colégios 
da Especialidade, 
realizadas no dia 27 de 
novembro.

Primeiras eleições da 
ANET, sendo Augusto 
Ferreira Guedes eleito o 
seu primeiro presidente.

Realizado o 3.º Fórum 
Ibérico de Engenharia e 
Arquitetura Técnica.

Realizado o 1.º Congresso 
da ANET, em Viseu.

Realizado o 1.º Con-
gresso Internacional 
da Engenharia, no 
dia 27 de Abril, em 
Coimbra.

A ANET publica a 
primeira versão dos 
atos de engenharia 
por especialidade, num 
trabalho coordenado 
pelo Engenheiro 
Técnico Hélder Pita.

Eleitos, pela 1ª vez, os Delegados 
Distritais e de Ilha da ANET, em maio 
de 2010.

Entra em funcionamento 
o sistema SEDAP - Sistema 
de Emissão de Declarações 
para Actos Profissionais, 
concebido pelos Engenheiros 
Técnicos António Lousada e 
Pedro Brás.

Realizado o 2.º Congresso 
Nacional da ANET, a 29 e 
30 de novembro, na Póvoa 
de Varzim.

2009

Publicada da 
alteração ao 
Estatuto da OET 
(Lei 157/2015, de 
17 de setembro).

Publicada a Lei 
40/2015, de 1 de 
junho, que altera 
a Lei 31/2009, 
de 3 de julho.

20172014

O Engenheiro Técnico 
Elmano Margato 
(Presidente do Colégio de 
Engenharia de Energia e 
Sistemas de Potência da 
Ordem dos Engenheiros 

Técnicos) toma posse como presidente 
do Instituto Politécnico de Lisboa.Eleições da OET - 19 de dezembro.

Constituida a APET - 
Associação Profissional de 
Engenheiros Técnicos (An-
gola), criando as condições 
para o reconhecimento 
recíproco dos profissionais 
e o exercício da profissão 
em ambos os países.

Eleições para os Órgãos Nacionais, Regionais 
e Direções dos Colégios da Especialidade, 
realizadas no dia 14 de novembro.

A OET adere à UCCLA - União das 
Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-
-Asiáticas.

Realizadas as 
convenções técnicas por 
especialidade

2013 2015 2016

Assinado no dia 26 de julho, na cidade 
de Luanda, um importante protocolo 
entre a Ordem dos Engenheiros de 
Angola e a Associação Profissional 
dos Engenheiros Técnicos de Angola. 
Este protocolo viabiliza uma solução 
para inúmeros engenheiros técnicos 
(Angolanos e não só) que ficam agora 
possibilitados de exercer legalmente a 
profissão naquele País. 

Celebrado um protocolo de reciproci-
dade entre a Ordem dos Engenheiros 
de Angola e a Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal o qual possibilita 
uma forma simplificada de circulação 
nos dois países dos profissionais de 
engenharia representados pelas duas 
ordens.

Celebrado um protocolo de reciproci-
dade entre a OET (Ordem dos 
Engenheiros Técnicos de Portugal) e 
a OEASTP (Ordem dos Engenheiros 
e Arquitetos de São Tomé e Príncipe).

1.º Encontro Luso-Brasileiro 
de Engenharia, em 28 de 
março, em Lisboa. Luis 
Santos, eleito vice-Presidente

Inaugurada, no dia 23 de junho, 
a nova sede da Secção Regional 
dos Açores, que fica na Rua do 
Diário dos Açores, 43.

Constituido o 
Conselho Superior 
de Obras Públicas 
(CSOP) com 
a participação 
da OET na 
composição do 
Conselho Plenário 
e nas Comissões 
Técnicas.

Lançamento 
do livro “O 
exercício da 
engenharia por 
Engenheiros 
Técnicos”

1ª Reunião de Grupos de 
Trabalho.

Encontros regionais de 
Delegados Concelhios e 
Distritais

2018

Assinada a ata de constituição da 
ALENGSST– Associação Lusófona 
de Engenharia, Segurança e Saúde no 
Trabalho, que envolve a OET, assim 
como organizações de países da CPLP, 
designadamente, Angola ("Associação 
Profissional dos Engenheiros Técnicos" 
e "Ordem dos Engenheiros"), Brasil 
("Academia Brasileira de Engenharia de 
Segurança do Trabalho" e "Sociedade 
Brasileira de Engenharia da Segurança"), 
Cabo Verde ("Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Cabo Verde") e Guiné-Bissau 
("Associação Guineense dos Engenheiros 
Técnicos").

4.º Congresso da OET – LNEC 1 e 2 de junho.

Criados o Instituto Industrial de Lisboa e a 
Escola Industrial do Porto

1852 1853 1859 1864 1883 1898 1903

Surge a designação 
de “condutores de 
obras”, que designa-
vam os condutores de 
trabalhos públicos de 
máquinas.

Fundada a ACOP — 
Associação de Condutores 
de Obras Públicas.

A ACOP apresenta uma 
proposta para a substituição 
da designação “condutor” por 
“engenheiro auxiliar”.

Nos cargos públicos do 
Ministério de Obras Públicas, 
surgem os lugares de 
condutores, para os quais se 
passou a exigir uma carta de 
aprovação num dos cursos 
das escolas desse ministério.

1865

Criados os cursos de 
Regente Agrícola e 
Regente Florestal.

Instituído um grau de ensino 
intermédio ao ensino dos Institutos 
decorrente da complexidade crescente 
das técnicas e tecnologias de então. 
Esta situação era consequência 
da criação da rede das Escolas 
Industriais em 1884.

Aprovado o novo regulamento provisório do 
Instituto, e entre outras medidas de maior 
alcance, destacava-se a oficialização de uma 
oficina de instrumentos de precisão.

Assinado, em Lisboa, um 
protocolo de cooperação 
entre a OET – Ordem 
dos Engenheiros Técnicos 
(representada pelo 
Bastonário, Engenheiro 
Técnico Augusto Ferreira 
Guedes) e a Associação 
de Engenheiros de 
Macau (representada 
pelo Chairman, Prof. 
Doutor Tam Lap Mou).

Publicado o livro 
“35 Anos de Intervenções 
em Prol dos Engenheiros 
Técnicos e da 
Engenharia”.

Publicado o livro “Baixa 
Pombalina - Sede da 
Ordem dos Engenheiros 
Técnicos - Reabilitação e 
Reforço Sísmico.

Fundada a ALENGSST – Associação Lusófona de 
Engenharia, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
visa promover a cooperação no espaço lusófono na 
vertente de segurança, higiene e saúde no trabalho, 
assim como a livre circulação de profissionais de 
engenharia no espaço lusófono.

1980

Criada a APET 
- Associação 
Profissional 
dos Engenheiros 

Técnicos, com 
sede em Lisboa.

Aprovados os estatutos 
da APET a nível 
nacional. A APET tem 
a sua 1.º Participação 
na reunião do Comité da 
FEANI.

1911 1917 1918 1919 1924 1926 1935 1942 1967 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Aprovadas as instruções para 
o emprego do betão armado.

Diplomados com o curso 
de Regente Agrícola 
passam a designar-se 
Engenheiros Agrícolas.

Criado o Sindicato 
Nacional dos 
Engenheiros 
Auxiliares, 
Agentes Técnicos 
de Engenharia e 
Condutores pela 
transformação do 
Grémio Técnico 
Português.

O Instituto Industrial 
de Lisboa é dividido em 
dois estabelecimentos, o 
Instituto Superior Técnico 
e o Instituto Superior de 
Comércio.

Condutores de Obras 
Públicas passam a 
designar-se "Engenheiros 
Auxiliares".

A ACOP passou a 
designar-se Grémio 
Técnico Português.

Diplomados com o curso de Regente Agrícola 
passam a designar-se Engenheiros Agrícolas 
e a Associação dos Regentes Agrícolas é 
transformada em Sindicato Nacional dos 
Regentes Agrícolas – SNRA.

Agentes Técnicos de 
Engenharia passaram a 
poder realizar projetos, 
desde que visados por 
engenheiros.

A profissão autonomizou-se da dos 
engenheiros, podendo elaborar e 
subscrever projetos sem a tutela de um 
engenheiro.

Os Agentes 
Técnicos de 
Engenharia 
deixam de ter 
limitações na 
elaboração e 
subscrições 
de projetos de 
estruturas.

Publicado o Decreto 73/73 
que estabelece a qualifica-
ção profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de 
projetos, pela fiscalização e 
direção de obra.

Constituídos 
dois sindicatos 
que agrupam os 
Engenheiros Técni-
cos, congregados 
a Norte e a Sul 
e o SNRA passa 
a designar-se 
“Sindicato dos 
Engenheiros 
Técnicos Agrários 
- SETA”.

Realizado o 1.º Inquérito 
Sócio-económico sobre a 
situação dos diplomados 
em Engenharia – 1972”, 
elaborado conjuntamente 
pela Ordem dos 

Engenheiros e o Sindicato Nacional 
dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores 
por incumbência da FEANI. 

Os Agentes Técnicos de 
Engenharia passam a 
designar-se Engenheiros 
Técnicos.

Os institutos 
industriais são 
transformados em 
institutos superiores 
de engenharia através 
do Decreto 830/74, 
de 31 de dezembro, 
passando a conferir os 
graus académicos de 
bacharel e licenciado.

As Escolas de 
Regentes Agrícolas 
passam a depender 
do Ensino Superior.

Constituída a Associação 
Profissional dos Engenhei-
ros Técnicos Portugueses 
(Zona Norte)

Constituída a Associa-
ção Profissional dos 
Engenheiros Técnicos 
Portugueses (Zona Sul)

DL 114/77 - Determina 
que a designação da 
categoria de agentes 
técnicos de engenharia 
de 1.ª classe, constante 
no grupo III do quadro I 
referido no artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 54/76, 
de 22 de Janeiro, seja 
alterada para «engenheiros 
técnicos de 1.ª classe»

1979

Constituída uma “Comis-
são Coordenadora”, com 
vista ao entendimento 
entre os Engenheiros 
Técnicos.

Criada a Associa-
ção Portuguesa 
dos Engenheiros 
Técnicos (fusão 
da APET-Norte e 
APET-Sul)

2019 2020

Realizada no Porto a 
comemoração dos 160 
anos dos Engenheiros 
Técnicos.

2011

Aprovada, sem votos contra, no plenário da 
Assembleia da República do dia 6 de Abril, a rede-
nominação da ANET para Ordem dos Engenheiros 
Técnicos e a respetiva alteração dos estatutos.

Criada a Associação 
Guineense dos 
Engenheiros Técnicos 
(AGET)

Eleições da OET, dia 
7 de outubro, em que 
Augusto Ferreira 
Guedes foi eleito o 
primeiro Bastonário 
dos Engenheiros 
Técnicos.

Publicada a Lei 
47/2011, de 27 
de Junho, que 
cria a Ordem dos 
Engenheiros Técnicos.

Publicado o livro 
“Contributos 
para a história 
da engenharia 
portuguesa”

2012

Realizada no Porto 
a comemoração 
dos 160 anos 
dos Engenheiros 
Técnicos

Publicada a 2ª revisão 
dos Atos de Engenharia.

Inaugurada no dia 28 de outubro 
a nova sede da Secção Regional da 
Madeira, situada na Rua da Carreira, 
99, no centro histórico do Funchal, 
que contou com as presenças de Sua 
Excelência a Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa Regional, o 
Presidente do Governo Regional da 
Madeira e o Presidente da Câmara 
Municipal do Funchal, para além de 
muitos convidados.

Madeira

Norte

Sul

Início da Campanha 
“Resgate da Engenharia”

A OET recebe, na Sede 
Nacional em Lisboa, 
uma delegação de 
Engenheiros Brasileiros

Inauguração da Delegação 
da Secção Regional dos 
Açores, na Ilha Terceira

Lançamento 
do Livro "Os 
Engenheiros 
Técnicos - 
1852 2019" 
no qual se faz 

uma resenha histórica dos 
20 anos de associação de 
direito público e dos 45 
anos sobre a recuperação 
do título de Engenheiro 
Técnico.

A OET esteve presente 
na 21ª edição do  
Congresso Nacional de 
Engenharia de 
Segurança do Trabalho, 
no Brasil, reforçando os 
laços que nos unem às 

nossas organizações congéneres dos países da 
CPLP. O Vice-Presidente da OET, Engenheiro 
Técnico Hélder Pita, foi um dos homenageados

Presidente da Secção Regional 
dos Açores, Engenheiro Técnico 
Luís R. Santos, nomeado 
Vice-Presidente da Agência 
Espacial Portuguesa

Publicado em Diário da 
República o novo 
Regulamento de Registo e 
Inscrição na Ordem dos 
Engenheiros Técnicos - 
Regulamento n.º 
841/2020, de 6 e outubro.

A Ordem dos Engenheiros 
Técnicos, a Asociación Canaria 
de Inginieiros de Telecomunica-
ciones, o Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Santa Cruz de 
Tenerife e o Instituto de 
Segurança e Saúde Ocupacional 
de Cabo Verde, formalizaram a 
criação da Associação de 
Engenharia da Macaronésia 
(AEM).

11 de novembro – 
Eleição para os Órgãos 
Estatutários da OET 
para o quadriénio 
2022-2025

2021 2022

Foi promovida a instituição do “Fórum das 
Associações Profissionais de Engenharia da 
CPLP”, constituído com o intuito principal de 
promover e reforçar as relações entre as 
associações profissionais de engenharia da CPLP.

Tomada de Posse do Órgão 
Bastonário: Vice-Presidente José 
Sousa, Vice-Presidente Isabel 
Martins, Bastonário Augusto 
Guedes, Vice-Presidente Maria do 
Céu Rodrigues, Vice-Presidente 
António Lousada

A Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal foi admitida 
(por unanimidade) como membro 
afiliado da FMOI (Federação 
Mundial das Associações de 
Engenheiros). 

World Federation of
Engineering Organization

Novo Regulamento de Estágio 
(Regulamento n.º 184/2022), 
destacando que com esta alteração 
a OET elimina o estágio. 

A representação da 
OET no IV Congresso 
Internacional da Ordem 
dos Engenheiros de 
Angola.

História da OET
Da ACOP à OET, 170 anos a representar os Engenheiros Técnicos

Edifícios da Sede Nacional e Secções Regionais

2001 Sede Nacional e 
Secção Regional do Sul
Instalação 2001 / Aquisição 2006

2005 Secção Regional 
do Centro

Instalação 2005 / Aquisição 2009

2006 Secção Regional 
do Norte

Instalação 2006 / Aquisição 2017

2016 Secção Regional 
da Madeira

Instalação 2016 / Aquisição 2016

2017 Secção Regional 
dos Açores

Instalação 2017 / Aquisição 2017

2019 Instalações da Delega-
ção na Ilha Terceira da Secção 

Regional dos Açores
Instalação 2019 / Aquisição 2019



1981

1984198519871988198919911992199319941996199719992000200120022003200420052006200720082010

Extinto o Sindicato 
dos Regentes 
Agrícolas sendo 
criada a ASSETA 
– Associação 
dos Engenheiros 
Técnicos Agrários.

Realizado o 
2.º Inquérito 
Socioprofissional 
dos diplomados 
em engenharia 
em Portugal, 
promovido pela 
FEANI

Celebrado um 
protocolo de 
integração 
dos membros 
da APEMM 
– Associação 
Profissional de 
Engenheiros 
da Marinha 
Mercante na 
APET

A ANET iniciou 
o processo 
de definição 
dos atos de 
engenharia, por 
especialidade.

Publicada a primeira 
revisão dos atos de 
engenharia.

Engenheiros Técnicos 
integrados na Carreira 
Técnica Superior (Lei 
12-A/2008)

Realizado o 4.º 
Fórum Ibérico 
de Engenharia e 
Arquitetura.

Eleições para os Órgãos 
Nacionais, Regionais e 
Direções dos Colégios da 
Especialidade, realizadas 
no dia 7 de outubro.

Realizados Congressos 
Regionais de Engenheiros 
Técnicos em cada uma das 
regiões: Açores, Centro, 
Madeira, Norte, Sul.

Criada a Ordem dos 
Engenheiros Técnicos de 
Cabo Verde (OETCV)

Publicada a Portaria 1379/2009, de 30 de 
outubro, que regulamenta as qualificações 
específicas profissionais mínimas exigíveis 
aos técnicos responsáveis pela elaboração de 
projetos, pela direção e fiscalização de obras, 
previstas na Lei n.º 31/2009, de 3 de julho.

Publicada a Lei 31/2009, de 3 julho, que aprova 
o regime jurídico que estabelece a qualificação 
profissional exigível aos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projetos, pela fiscalização 
e direção de obra que não esteja sujeita a legislação 
especial, e os deveres que lhes são aplicáveis, e 
revoga o Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro.

A Comissão Instalado-
ra da ANET encerrou 
as suas atividades 
com a aprovação do 
relatório de gestão e 
fecho de contas.

Celebrado 
um 
protocolo 
de 

integração 
dos membros 

da ASSETCA - 
Associação dos 
Engenheiros 
Técnicos de Ciências 
Agrárias na APET

Realizado, em Espinho, o 
2º Encontro Nacional dos 
Engenheiros Técnicos

Constituída a 
ASPOENTE 
– Associação 
Portuguesa 

de Engenheiros 
Técnicos, com sede no Porto.

Realizado o 3.º 
Congresso da APET.

Devido a criação da 
SETCA - Sindicato 
dos Engenheiros 
Técnicos de Ciências 
Agrárias, a ASSETA 
adopta uma nova 
denominação, 
Associação dos 
Engenheiros Técnicos 
de Ciências Agrárias 
- ASSETCA.

A Associação Profissional dos 
Engenheiros Técnicos Portugueses 
é membro do Plenário do Conselho 
de Mercados de Obras Públicas e 
Particulares como representante 
de uma associação profissional 
e também integra a Comissão de 
Alvarás de Empresas de Obras 
Públicas e Particulares (CAEOPP) 
– Port.327/88 e Port.326/88

Portaria 27/87 - revogado o Regula-
mento da Carteira Profissional dos 
Engenheiros Técnicos, aprovado por 
despacho de 8 de Janeiro de 1943

Sessões de trabalho da 
FEANI realizadas em 
Portugal, em setembro.

Realizado o 1.º 
Encontro Nacional dos 
Engenheiros Técnicos 
e o 1.º Congresso da 
APET.

1982

O antigo Instituto Industrial 
de Lisboa, agora ISEL, 
comemora os seus 130 anos 
de existência.

Realizado o 2.º Congresso da 
APET - Associação Profissional 
dos Engenheiros Técnicos.

Na reunião do Conselho Geral 
da FEANI (Lausanne, Suíça), 
os engenheiros técnicos são 
formalmente recebidos na FEANI 
após o reconhecimento pelo 
Conselho Geral do novo Comité 
Português. 
Ao fim de 20 anos, é constituído 
o Comité Nacional Português da 
FEANI onde se encontram repre-
sentadas a OE (4 elementos) e a 
APET (2 elementos) (associação 
de direito privado).

Realizados o 4.º 
Congresso da APET 
e o 1.º Fórum Ibérico 
de Engenheiros e 
Arquitetos Técnicos.

Realizado o 2.º Fórum 
Ibérico de Engenharia e 
Arquitetura Técnica, em 
Coimbra, nos dias 18 e 
19 de outubro.

Atribuido a Francisco 
Sanabria o título de 
Membro Honorário da 
APET.

Criada a ANET, através do 
Decreto-Lei 349/99, de 2 de 
setembro.

O Hotel Altis, em 
Lisboa, recebe o 
5.º Congresso da 
APET, a 18 de 
outubro.

Nomeada a comis-
são instaladora da 
ANET, liderada pelo 
Engenheiro Técnico 
António Gameiro.

Eleições 
para os 
Órgãos 
Nacionais, 
Regionais 

e Direções dos Colégios 
da Especialidade, 
realizadas no dia 27 de 
novembro.

Primeiras eleições da 
ANET, sendo Augusto 
Ferreira Guedes eleito o 
seu primeiro presidente.

Realizado o 3.º Fórum 
Ibérico de Engenharia e 
Arquitetura Técnica.

Realizado o 1.º Congresso 
da ANET, em Viseu.

Realizado o 1.º Con-
gresso Internacional 
da Engenharia, no 
dia 27 de Abril, em 
Coimbra.

A ANET publica a 
primeira versão dos 
atos de engenharia 
por especialidade, num 
trabalho coordenado 
pelo Engenheiro 
Técnico Hélder Pita.

Eleitos, pela 1ª vez, os Delegados 
Distritais e de Ilha da ANET, em maio 
de 2010.

Entra em funcionamento 
o sistema SEDAP - Sistema 
de Emissão de Declarações 
para Actos Profissionais, 
concebido pelos Engenheiros 
Técnicos António Lousada e 
Pedro Brás.

Realizado o 2.º Congresso 
Nacional da ANET, a 29 e 
30 de novembro, na Póvoa 
de Varzim.

2009

Publicada da 
alteração ao 
Estatuto da OET 
(Lei 157/2015, de 
17 de setembro).

Publicada a Lei 
40/2015, de 1 de 
junho, que altera 
a Lei 31/2009, 
de 3 de julho.

20172014

O Engenheiro Técnico 
Elmano Margato 
(Presidente do Colégio de 
Engenharia de Energia e 
Sistemas de Potência da 
Ordem dos Engenheiros 

Técnicos) toma posse como presidente 
do Instituto Politécnico de Lisboa.Eleições da OET - 19 de dezembro.

Constituida a APET - 
Associação Profissional de 
Engenheiros Técnicos (An-
gola), criando as condições 
para o reconhecimento 
recíproco dos profissionais 
e o exercício da profissão 
em ambos os países.

Eleições para os Órgãos Nacionais, Regionais 
e Direções dos Colégios da Especialidade, 
realizadas no dia 14 de novembro.

A OET adere à UCCLA - União das 
Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-
-Asiáticas.

Realizadas as 
convenções técnicas por 
especialidade

2013 2015 2016

Assinado no dia 26 de julho, na cidade 
de Luanda, um importante protocolo 
entre a Ordem dos Engenheiros de 
Angola e a Associação Profissional 
dos Engenheiros Técnicos de Angola. 
Este protocolo viabiliza uma solução 
para inúmeros engenheiros técnicos 
(Angolanos e não só) que ficam agora 
possibilitados de exercer legalmente a 
profissão naquele País. 

Celebrado um protocolo de reciproci-
dade entre a Ordem dos Engenheiros 
de Angola e a Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal o qual possibilita 
uma forma simplificada de circulação 
nos dois países dos profissionais de 
engenharia representados pelas duas 
ordens.

Celebrado um protocolo de reciproci-
dade entre a OET (Ordem dos 
Engenheiros Técnicos de Portugal) e 
a OEASTP (Ordem dos Engenheiros 
e Arquitetos de São Tomé e Príncipe).

1.º Encontro Luso-Brasileiro 
de Engenharia, em 28 de 
março, em Lisboa. Luis 
Santos, eleito vice-Presidente

Inaugurada, no dia 23 de junho, 
a nova sede da Secção Regional 
dos Açores, que fica na Rua do 
Diário dos Açores, 43.

Constituido o 
Conselho Superior 
de Obras Públicas 
(CSOP) com 
a participação 
da OET na 
composição do 
Conselho Plenário 
e nas Comissões 
Técnicas.

Lançamento 
do livro “O 
exercício da 
engenharia por 
Engenheiros 
Técnicos”

1ª Reunião de Grupos de 
Trabalho.

Encontros regionais de 
Delegados Concelhios e 
Distritais

2018

Assinada a ata de constituição da 
ALENGSST– Associação Lusófona 
de Engenharia, Segurança e Saúde no 
Trabalho, que envolve a OET, assim 
como organizações de países da CPLP, 
designadamente, Angola ("Associação 
Profissional dos Engenheiros Técnicos" 
e "Ordem dos Engenheiros"), Brasil 
("Academia Brasileira de Engenharia de 
Segurança do Trabalho" e "Sociedade 
Brasileira de Engenharia da Segurança"), 
Cabo Verde ("Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Cabo Verde") e Guiné-Bissau 
("Associação Guineense dos Engenheiros 
Técnicos").

4.º Congresso da OET – LNEC 1 e 2 de junho.

Criados o Instituto Industrial de Lisboa e a 
Escola Industrial do Porto

1852 1853 1859 1864 1883 1898 1903

Surge a designação 
de “condutores de 
obras”, que designa-
vam os condutores de 
trabalhos públicos de 
máquinas.

Fundada a ACOP — 
Associação de Condutores 
de Obras Públicas.

A ACOP apresenta uma 
proposta para a substituição 
da designação “condutor” por 
“engenheiro auxiliar”.

Nos cargos públicos do 
Ministério de Obras Públicas, 
surgem os lugares de 
condutores, para os quais se 
passou a exigir uma carta de 
aprovação num dos cursos 
das escolas desse ministério.

1865

Criados os cursos de 
Regente Agrícola e 
Regente Florestal.

Instituído um grau de ensino 
intermédio ao ensino dos Institutos 
decorrente da complexidade crescente 
das técnicas e tecnologias de então. 
Esta situação era consequência 
da criação da rede das Escolas 
Industriais em 1884.

Aprovado o novo regulamento provisório do 
Instituto, e entre outras medidas de maior 
alcance, destacava-se a oficialização de uma 
oficina de instrumentos de precisão.

Assinado, em Lisboa, um 
protocolo de cooperação 
entre a OET – Ordem 
dos Engenheiros Técnicos 
(representada pelo 
Bastonário, Engenheiro 
Técnico Augusto Ferreira 
Guedes) e a Associação 
de Engenheiros de 
Macau (representada 
pelo Chairman, Prof. 
Doutor Tam Lap Mou).

Publicado o livro 
“35 Anos de Intervenções 
em Prol dos Engenheiros 
Técnicos e da 
Engenharia”.

Publicado o livro “Baixa 
Pombalina - Sede da 
Ordem dos Engenheiros 
Técnicos - Reabilitação e 
Reforço Sísmico.

Fundada a ALENGSST – Associação Lusófona de 
Engenharia, Segurança e Saúde no Trabalho, que 
visa promover a cooperação no espaço lusófono na 
vertente de segurança, higiene e saúde no trabalho, 
assim como a livre circulação de profissionais de 
engenharia no espaço lusófono.

1980

Criada a APET 
- Associação 
Profissional 
dos Engenheiros 

Técnicos, com 
sede em Lisboa.

Aprovados os estatutos 
da APET a nível 
nacional. A APET tem 
a sua 1.º Participação 
na reunião do Comité da 
FEANI.

1911 1917 1918 1919 1924 1926 1935 1942 1967 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

Aprovadas as instruções para 
o emprego do betão armado.

Diplomados com o curso 
de Regente Agrícola 
passam a designar-se 
Engenheiros Agrícolas.

Criado o Sindicato 
Nacional dos 
Engenheiros 
Auxiliares, 
Agentes Técnicos 
de Engenharia e 
Condutores pela 
transformação do 
Grémio Técnico 
Português.

O Instituto Industrial 
de Lisboa é dividido em 
dois estabelecimentos, o 
Instituto Superior Técnico 
e o Instituto Superior de 
Comércio.

Condutores de Obras 
Públicas passam a 
designar-se "Engenheiros 
Auxiliares".

A ACOP passou a 
designar-se Grémio 
Técnico Português.

Diplomados com o curso de Regente Agrícola 
passam a designar-se Engenheiros Agrícolas 
e a Associação dos Regentes Agrícolas é 
transformada em Sindicato Nacional dos 
Regentes Agrícolas – SNRA.

Agentes Técnicos de 
Engenharia passaram a 
poder realizar projetos, 
desde que visados por 
engenheiros.

A profissão autonomizou-se da dos 
engenheiros, podendo elaborar e 
subscrever projetos sem a tutela de um 
engenheiro.

Os Agentes 
Técnicos de 
Engenharia 
deixam de ter 
limitações na 
elaboração e 
subscrições 
de projetos de 
estruturas.

Publicado o Decreto 73/73 
que estabelece a qualifica-
ção profissional exigível aos 
técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de 
projetos, pela fiscalização e 
direção de obra.

Constituídos 
dois sindicatos 
que agrupam os 
Engenheiros Técni-
cos, congregados 
a Norte e a Sul 
e o SNRA passa 
a designar-se 
“Sindicato dos 
Engenheiros 
Técnicos Agrários 
- SETA”.

Realizado o 1.º Inquérito 
Sócio-económico sobre a 
situação dos diplomados 
em Engenharia – 1972”, 
elaborado conjuntamente 
pela Ordem dos 

Engenheiros e o Sindicato Nacional 
dos Engenheiros Auxiliares, Agentes 
Técnicos de Engenharia e Condutores 
por incumbência da FEANI. 

Os Agentes Técnicos de 
Engenharia passam a 
designar-se Engenheiros 
Técnicos.

Os institutos 
industriais são 
transformados em 
institutos superiores 
de engenharia através 
do Decreto 830/74, 
de 31 de dezembro, 
passando a conferir os 
graus académicos de 
bacharel e licenciado.

As Escolas de 
Regentes Agrícolas 
passam a depender 
do Ensino Superior.

Constituída a Associação 
Profissional dos Engenhei-
ros Técnicos Portugueses 
(Zona Norte)

Constituída a Associa-
ção Profissional dos 
Engenheiros Técnicos 
Portugueses (Zona Sul)

DL 114/77 - Determina 
que a designação da 
categoria de agentes 
técnicos de engenharia 
de 1.ª classe, constante 
no grupo III do quadro I 
referido no artigo 1.º do 
Decreto-Lei n.º 54/76, 
de 22 de Janeiro, seja 
alterada para «engenheiros 
técnicos de 1.ª classe»

1979

Constituída uma “Comis-
são Coordenadora”, com 
vista ao entendimento 
entre os Engenheiros 
Técnicos.

Criada a Associa-
ção Portuguesa 
dos Engenheiros 
Técnicos (fusão 
da APET-Norte e 
APET-Sul)

2019 2020

Realizada no Porto a 
comemoração dos 160 
anos dos Engenheiros 
Técnicos.

2011

Aprovada, sem votos contra, no plenário da 
Assembleia da República do dia 6 de Abril, a rede-
nominação da ANET para Ordem dos Engenheiros 
Técnicos e a respetiva alteração dos estatutos.

Criada a Associação 
Guineense dos 
Engenheiros Técnicos 
(AGET)

Eleições da OET, dia 
7 de outubro, em que 
Augusto Ferreira 
Guedes foi eleito o 
primeiro Bastonário 
dos Engenheiros 
Técnicos.

Publicada a Lei 
47/2011, de 27 
de Junho, que 
cria a Ordem dos 
Engenheiros Técnicos.

Publicado o livro 
“Contributos 
para a história 
da engenharia 
portuguesa”

2012

Realizada no Porto 
a comemoração 
dos 160 anos 
dos Engenheiros 
Técnicos

Publicada a 2ª revisão 
dos Atos de Engenharia.

Inaugurada no dia 28 de outubro 
a nova sede da Secção Regional da 
Madeira, situada na Rua da Carreira, 
99, no centro histórico do Funchal, 
que contou com as presenças de Sua 
Excelência a Vice-Presidente da 
Assembleia Legislativa Regional, o 
Presidente do Governo Regional da 
Madeira e o Presidente da Câmara 
Municipal do Funchal, para além de 
muitos convidados.

Madeira

Norte

Sul

Início da Campanha 
“Resgate da Engenharia”

A OET recebe, na Sede 
Nacional em Lisboa, 
uma delegação de 
Engenheiros Brasileiros

Inauguração da Delegação 
da Secção Regional dos 
Açores, na Ilha Terceira

Lançamento 
do Livro "Os 
Engenheiros 
Técnicos - 
1852 2019" 
no qual se faz 

uma resenha histórica dos 
20 anos de associação de 
direito público e dos 45 
anos sobre a recuperação 
do título de Engenheiro 
Técnico.

A OET esteve presente 
na 21ª edição do  
Congresso Nacional de 
Engenharia de 
Segurança do Trabalho, 
no Brasil, reforçando os 
laços que nos unem às 

nossas organizações congéneres dos países da 
CPLP. O Vice-Presidente da OET, Engenheiro 
Técnico Hélder Pita, foi um dos homenageados

Presidente da Secção Regional 
dos Açores, Engenheiro Técnico 
Luís R. Santos, nomeado 
Vice-Presidente da Agência 
Espacial Portuguesa

Publicado em Diário da 
República o novo 
Regulamento de Registo e 
Inscrição na Ordem dos 
Engenheiros Técnicos - 
Regulamento n.º 
841/2020, de 6 e outubro.

A Ordem dos Engenheiros 
Técnicos, a Asociación Canaria 
de Inginieiros de Telecomunica-
ciones, o Colegio Oficial de 
Peritos e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Santa Cruz de 
Tenerife e o Instituto de 
Segurança e Saúde Ocupacional 
de Cabo Verde, formalizaram a 
criação da Associação de 
Engenharia da Macaronésia 
(AEM).

11 de novembro – 
Eleição para os Órgãos 
Estatutários da OET 
para o quadriénio 
2022-2025

2021 2022

Foi promovida a instituição do “Fórum das 
Associações Profissionais de Engenharia da 
CPLP”, constituído com o intuito principal de 
promover e reforçar as relações entre as 
associações profissionais de engenharia da CPLP.

Tomada de Posse do Órgão 
Bastonário: Vice-Presidente José 
Sousa, Vice-Presidente Isabel 
Martins, Bastonário Augusto 
Guedes, Vice-Presidente Maria do 
Céu Rodrigues, Vice-Presidente 
António Lousada

A Ordem dos Engenheiros 
Técnicos de Portugal foi admitida 
(por unanimidade) como membro 
afiliado da FMOI (Federação 
Mundial das Associações de 
Engenheiros). 

World Federation of
Engineering Organization

Novo Regulamento de Estágio 
(Regulamento n.º 184/2022), 
destacando que com esta alteração 
a OET elimina o estágio. 

A representação da 
OET no IV Congresso 
Internacional da Ordem 
dos Engenheiros de 
Angola.

História da OET
Da ACOP à OET, 170 anos a representar os Engenheiros Técnicos

Edifícios da Sede Nacional e Secções Regionais

2001 Sede Nacional e 
Secção Regional do Sul
Instalação 2001 / Aquisição 2006

2005 Secção Regional 
do Centro

Instalação 2005 / Aquisição 2009

2006 Secção Regional 
do Norte

Instalação 2006 / Aquisição 2017

2016 Secção Regional 
da Madeira

Instalação 2016 / Aquisição 2016

2017 Secção Regional 
dos Açores

Instalação 2017 / Aquisição 2017

2019 Instalações da Delega-
ção na Ilha Terceira da Secção 

Regional dos Açores
Instalação 2019 / Aquisição 2019



AF_Revista Ordem Engenheiro Tecnicos_210x297.pdf   1   20/07/2022   15:51




	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack
	ENGenharia'15 v5.pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack
	ENGenharia'15 (MA).pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack

	ENGenharia'15 (MA).pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack


	ENGenharia'15 v5.pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack
	ENGenharia'15 (MA).pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack

	ENGenharia'15 (MA).pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack


	ENGenharia'15 27-07.pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack

	ENGenharia'15.pdf
	_GoBack
	_Hlk99313483
	_Hlk99572255
	_Hlk99573319
	_Hlk99573302
	_Hlk99577713
	_Hlk99578434
	_Hlk99667823
	_Hlk99842665
	_Hlk99844052
	_Hlk99846708
	_Hlk99836483
	_Hlk99847325
	_GoBack




