
 

EDITORIAL  

Caras e caros Colegas, 

 

Junho foi um mês de realização de atividades com vista à 

formação dos Membros da Região Sul. 

 
Em 3 de junho teve lugar a sessão de esclarecimento sobre 

“O novo quadro legal para proteção radiológica e 

segurança nuclear”, promovida pelo Conselho Regional 

Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente; a 5 de junho, 

realizou-se a tertúlia subordinada ao tema "NP 2074:2015 

- aspetos práticos da monitorização de vibrações", uma 

iniciativa do Conselho Regional Sul do Colégio de 

Engenharia Geológica e de Minas. Ambas as atividades 

técnicas terminaram com debates muito participados 

pelas respetivas audiências. 

 

Como decerto saberão, a Ordem dos Engenheiros decretou o ano de 2019 como o "Ano OE da 

Eficiência Material e da Economia Circular”. Neste âmbito, a Região Sul lançou neste mês algumas 

ações. 

 

Decorreu no dia 19 de junho o colóquio “A Economia Circular no Setor Agro-Alimentar”, promovido 

pelo Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Agronómica, em associação com o Conselho 

Regional Sul do Colégio de Engenharia do Ambiente. Foi apresentada pelo excelente painel de 

oradores uma diversidade de casos reais da aplicação do conceito de economia circular no contexto 

agroalimentar, que demonstraram que a temática está na ordem do dia e que assume um significado 

especial para a agricultura. No dia 24, decorreu o jantar-debate com a empresa Valorsul, responsável 

pelo tratamento de resíduos sólidos das regiões de Lisboa e Oeste, uma iniciativa do Conselho 

Regional Sul do Colégio de Engenharia Mecânica, em parceria com o Conselho Regional Sul do Colégio 

de Engenharia do Ambiente. No dia 25, o Conselho Regional de Colégio de Engenharia de Materiais 

promoveu a conferência "O ciclo de vida e a substituição dos plásticos”. Tratou-se da primeira de um 

ciclo de Conferências sobre “Materiais para a Sustentabilidade” e foi realizada em colaboração com 

os Conselhos Regionais de Colégios de Engenharia do Ambiente e de Engenharia Química e Biológica. 

Com esta iniciativa, a Região Sul pretendeu fomentar a reflexão sobre esta problemática e abrir 

caminho para a discussão de soluções tecnológicas visando a sua mitigação. 

 

A Região Sul deu, assim, um forte contributo para a valorização da temática anual da OE e 

demonstrou a diversidade que o próprio tema pode assumir, através dos vários exemplos abordados. 

Dada a presença de membros inscritos em diversos Colégios, verifica-se também a natureza 

transversal destes temas, que abrangem vários ramos da Engenharia. 



 
Voltando ao nosso mote da “Transformação Digital”, aproveito para desafiar todos os colegas para 

estarem presentes nos eventos agendados para julho, que se enquadram nesta temática tão atual. 

 

A 2 de julho terá lugar a conferência 'Competências Digitais na Construção: Normalização, 

Capacitação e Internacionalização', que abordará o impacto da transformação digital na indústria da 

construção, e tem como objetivo debater as três dimensões cruciais do processo de digitalização - 

a Normalização, a Capacitação e a Internacionalização. 

 

A 10 de julho, realiza-se a conferência "O Futuro do Trabalho dos Engenheiros" em colaboração com 
a Startup Lisboa, parceira institucional da Região Sul. Baseada no estudo global da PwC designado 
por “Workforce for the Future”, trará à mesa de discussão um conjunto de perspetivas e visões sobre 
os desafios, tendências e previsões de futuro no trabalho dos engenheiros, que vai permitir 
desmistificar, antecipar e refletir acerca do papel dos engenheiros no processo de inovação e no 
desenvolvimento do mercado laboral do futuro. 
 

Conto com a participação e envolvimento de todos. Afinal, o saber não ocupa lugar e a aprendizagem 

contínua é o modo de estar na vida do Engenheiro. 

 

Com estima, 

 

Jorge Grade Mendes 

Presidente 

 
 
 


