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ORDEM DOS ENGENHEIROS 
 

ELEIÇÕES PARA O TRIÉNIO 2013 – 2016 
 
 

LISTA A Especialização em Transportes e Vias de Comunicação 
 
 

PROGRAMA DE ACÇÃO 
 
 

Plano de atividades a desenvolver no triénio: 
 
A lista proposta, ao incluir alguns dos membros que integraram a comissão executiva no 
triénio anterior, tem inerente um caracter de alguma continuidade, mas a inclusão de novos 
membros vai no sentido de se criarem condições para novas abordagens na atividade da 
Comissão. 
 
Nos anteriores mandatos, verificou-se um ritmo de atividade considerável, seja na realização 
de ações técnicas da especialização, seja na integração de novos membros, sendo de 
destacar que tendo a criação desta especialização sido aprovada em Janeiro de 1998 e tendo 
passado a especialização horizontal em Março de 2009, conta hoje com 90 especialistas 
oriundos dos colégios de Civil, Eletrotécnica, Geologia e Minas, Mecânica e das várias regiões 
do País.  
 
Assim, reiteram-se para o triénio 2013-2016, como orientações base: 

 Reafirmar a importância científica e técnica da Especialização; 

 Acompanhar e divulgar aspetos atuais de relevo em matéria de investigação 
científica, desenvolvimento tecnológico e inovação em áreas cobertas no âmbito da 
Especialização. 

 Aprofundar a multidisciplinariedade das suas metodologias específicas; 

 Debater dentro dos órgãos da Ordem dos Engenheiros qual a melhor forma de 
assumir um papel interventivo nos desafios que hoje se colocam à Especialização, 
seja na melhoria da qualidade do exercício da profissão, seja nas diversas solicitações 
da sociedade civil; 

 Aprofundar o relacionamento técnico e o envolvimento com outras especializações 
que têm fatores complementares e até em comum, com os Transportes e as Vias de 
Comunicação; 

 Estabelecer pontes com as instituições de ensino superior que incluem nos respetivos 
curricula a especialização de Transportes e Vias de Comunicação, tendo em vista o 
conhecimento do conteúdo e grau de exigência para futuros especialistas. 
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Durante este mandato, serão assim desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Reuniões próprias da Comissão, de periodicidade mensal e outras no âmbito das 
orientações base enunciadas; 

 Colaboração com outros órgãos da Ordem dos Engenheiros, ou entidades externas, 
na informação, esclarecimento e fundamentação, quando solicitada, de assuntos 
técnicos ou púbicos da atualidade, na área da Especialização; 

 Promover e organizar visitas de estudo ou de divulgação, com interesse para a 
Especialização, bem como dinamizar ou colaborar em conferências, painéis, ou 
simpósios, relacionados com a temática dos Transportes e das Vias de Comunicação; 

 Prosseguir a divulgação da Especialização, com vista à mobilização de colegas com 
percursos profissionais reconhecidamente notáveis na área dos Transportes e Vias de 
Comunicação, a apresentar a sua candidatura a especialista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Candidatos: 

 José Alberto Alves Nunes do Valle (Coordenador) 

 Artur José Pinto de Bivar (Coordenador Adjunto) 

 António Carlos Faria Lemonde de Macedo 

 António Carlos Pinheiro Quaresma 

 António Norton de Castro Lages 

 Jorge Zúniga de Almeida Santo 

 Tiago Alexandre Abranches Teixeira Lopes Farias 


