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ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 

ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2013 – 2016 
 
 

LISTA A Especialização em Engenharia de Climatização 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
 
 

 
Tivemos o privilégio, os que nos candidatamos a Coordenador e Coordenador Adjunto, de 
ter integrado no último triénio, a Comissão Executiva da Especialização. 
 
A equipa candidata, que se completa com colegas que na sua atividade profissional regular 
se têm de algum modo distinguido e valorizado, valorizando consequentemente a nossa 
Especialização, agrega todas as principais valências da atividade da Engenharia de 
Climatização (projetistas, consultores, profissionais com experiência nos domínios da 
engenharia de instalação e fiscalização e ainda outros também próximos do Ensino 
Superior), bem como as duas formações de base (Mecânicos e Eletrotécnicos) a quem foi 
atribuído, até agora, o título de Especialista em Engenharia de Especialização. 
 
Esta lista apresenta também uma distribuição equilibrada em termos de representatividade 
geográfica, por forma a poder assim melhor avaliar e abranger as atividades da 
Especialização a nível nacional. 
 
Propomo-nos: 

 Continuar a promover o crescimento do número de Especialistas, mantendo o grau 
de exigência para que o título de Especialista continue a ter um valor intrínseco de 
reconhecimento de competência profissional. Para melhorar este processo, 
prosseguiremos a avaliação, em conjunto com especialistas já reconhecidos, de 
eventuais ajustes e esclarecimentos aos critérios de avaliação das candidaturas nas 
diferentes vertentes profissionais ligadas á Climatização; 

 Promover com todos os especialistas de Climatização o debate das questões 
relevantes relacionadas com a Especialização; 

 Promover o papel essencial dos especialistas de Climatização como um corpo técnico 
altamente qualificado que pode contribuir de forma significativa para melhorar a 
legislação e regulamentação do setor de AVAC; 

 Debater com as entidades responsáveis pelo SCE os aspetos técnicos e não-técnicos 
correlacionados; 

 Desenvolver contactos com as demais Especializações da Ordem e que possam 
interagir com a atividade de Climatização; 

 Promover visitas técnicas a instalações de referência, nacionais e eventualmente 
internacionais, em associação com a ASHRAE e a REHVA; 

 Continuar a tradição das Jornadas de Climatização que se realizam anualmente em 
associação com a ASHRAE e a REHVA; 
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 Continuar a promover o alargamento da documentação técnica sobre Climatização 
disponível em português, nomeadamente através da tradução de documentação 
técnica disponibilizada pela ASHRAE e pela REHVA, lançando-a anualmente durante 
as Jornadas; 

 Promover o 3º Prémio Nacional para o melhor trabalho de fim de curso na área do 
AVAC realizado nos estabelecimentos de ensino superior em 2013-2014 em 
condições a fixar em regulamento específico; 

 Incentivar os especialistas à candidatura de artigos a publicar em The REHVA 
European HVAC Journal, publicação de larga divulgação e prestigio no setor 
profissional europeu; 

 Continuar a colaborar com a ASHRAE (“Portugal Chapter”), a REHVA (de que a Ordem 
dos Engenheiros é associada em Portugal), a APIRAC e a EFRIARC, bem como a ANPQ 
(vertente RSECE), para coordenar atividades e sinergias possíveis; 

 Promover, de forma geral, a eficiência energética e a boa qualidade do ar interior 
(QAI) nos edifícios, fomentando ações que visem a sua melhoria, incluindo ações de 
formação especializada; 

 Continuar a promover uma presença regular na Ingenium e no portal da Ordem dos 
Engenheiros, disponibilizando informação útil para todos os profissionais 
interessados na climatização; 

 Colaborar com os demais corpos da Ordem dos Engenheiros no diálogo interno à OE 
e nos contactos institucionais com outras entidades. Nomeadamente, dentro da 
Ordem dos Engenheiros, procuraremos continuar a contribuir para dar maior papel 
formal às Especializações, como grupos de excelência técnica que importa consolidar 
e desenvolver.  

 Incentivar a pesquisa e desenvolvimento da “História do AVAC em Portugal”, iniciada 
com a sessão “Contributos para a História do AVAC em Portugal”, levada a efeito no 
Auditório da Ordem dos Engenheiros em 21 fevereiro do corrente ano; 

 Estabelecer pontes de contacto e colaboração com todos os membros de anteriores 
Comissões Executivas permitindo a formação de uma massa crítica nos contactos 
nacionais e internacionais relevantes para a Especialização.  

 
 
 
 
Candidatos: 

 Serafin Rodriguez Graña (Coordenador) 

 Isabel Maria Garcia Sarmento Pereira (Coordenador Adjunto) 

 Carlos Fernando Loução Soares 

 Carlos Gabriel Tavares Farto 

 Manuel Duarte Sarmento 

 Miguel José Pereira Sales Cavique Santos 

 Pedro Manuel Amaro Stattmiller de Saldanha e Albuquerque 
 


