
 

 

UM NOVO MUNDO,  
UM NOVO PAÍS,  

NOVOS ENGENHEIROS 

Plano de Acção 
MUDANÇA 
uma voz para a Engenharia Geológica e de Minas 
é a plataforma sob a qual se agrupam três listas candidatas - uma equipa com um programa - ao 
Colégio de Engenharia Geológica e de Minas: 

• a lista E, para o Colégio Nacional 
• a lista G, para o CAQ, Conselho de Admissão e Qualificação e  
• a lista RD, para o Colégio Regional Sul 

  



 

 

O nosso plano de acção (três listas, uma equipa com um programa) desenvolve-se em quatro eixos: 

 

EIXO 1 – Apoio ao desenvolvimento profissional dos engenheiros geológicos e de minas: 

Formação contínua ao longo da carreira: elaboração dum catálogo de cursos certificados em 
colaboração com as universidades e outras entidades formadoras. 

Apoio ao desenvolvimento da carreira em contexto nacional e internacional: criação de um 
portal de emprego e estágios para engenheiros geológicos e de minas. 

Adaptação do curso de Ética e Deontologia da Ordem à realidade da Engenharia Geológica 
e de Minas: o colégio nacional será responsável pela elaboração e docência dum curso focado 
nos tópicos da Responsabilidade Social das Empresas, Geoética e regras de participação em 
concursos de obras públicas. O Colégio Nacional realizará estes cursos de forma 
descentralizada, coordenando com os colégios regionais, as universidades e institutos 
politécnicos a sua realização em todo o País – incluindo as regiões autónomas e o interior.  

 

EIXO 2 – Afirmação da Engenharia Geológica e de Minas na Sociedade e na Ordem: 

Alteração da percepção pública da mineração: realização de cursos de Introdução à 
Prospecção e Exploração Sustentáveis de Recursos Geológicos para decisores políticos – 
autarcas e deputados - e jornalistas. 

Realização de ações conjuntas com os outros colégios e especializações da Ordem, a 
Associação Portuguesa de Geólogos, a Ordem dos Arquitectos e a Ordem dos Economistas. 

Publicação de artigos de opinião sobre as políticas de recursos geológicos e de minas em 
Portugal. 

 

EIXO 3 – Contribuição para o desenvolvimento da indústria mineral e da geologia de engenharia em 
Portugal: 

Elaboração de relatórios, pareceres e recomendações, eventualmente em parceria com outras 
instituições. 

Elaboração de proposta para a regulamentação dos relatórios públicos sobre Recursos e 
Reservas de Jazigos Minerais em Portugal. 

Elaboração de proposta para a certificação independente com base em auditoria técnico-
económica dos projetos mineiros de importância nacional e que se candidatam a serem 
financiados por fundos estatais nacionais e/ou da União Europeia. 

 

EIXO 4 – Contribuição para o desenvolvimento interno e reorganização administrativa da Ordem dos 
Engenheiros: 

Revisão dos "Actos de Engenharia" – já atrasada.  

Elaboração de proposta para dotação de recursos financeiros aos Colégios, a serem 
orçamentados anualmente e com execução a ser controlada trimestralmente, dando-lhes 
autonomia administrativa e técnica, sob declaração de responsabilidade dos respectivos 
Conselhos Nacionais. 


