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APRESENTAÇÃO

1.

A PROFORUM é uma associação sem fins lucrativos criada com objectivo de
contribuir para o progresso, fomento e internacionalização da engenharia.
A Associação resultou do desenvolvimento de uma ideia inicialmente apresentada em
fins de 1993 pelo Engº Ilídio de Ayala Serôdio perante o então Ministro da Indústria,
Eng. Luís Mira Amaral, em reunião comemorativa dos 30 anos da Profabril - Centro de
Projectos, grande empresa de engenharia portuguesa.
Durante 1994 essa ideia inicial evoluiu para uma perspectiva mais ampla,
congregadora de outras capacidades para maior pujança de acção em benefício dos
interesses nacionais perante situações dos mercados em processo acelerado de
globalização.
Assim, em 24 de Janeiro de 1995 é formalmente constituída a PROFORUM, tendo
entre os seus 28 fundadores algumas das principais empresas, escolas de engenharia
e unidades de investigação portuguesas. A distribuição dos associados da
PROFORUM por sectores de actividade é significativa quanto à abrangência dos
sectores reunidos nesta iniciativa.
A sessão comemorativa da constituição desta associação contou com a presença do
então Ministro do Planeamento, Prof. Engº Luís Valente de Oliveira, que se
congratulou com a oportunidade da iniciativa e com o papel de interesse nacional que
estaria reservado à PROFORUM.

2. No biénio inicial da sua actividade (1995-96) a Direcção da PROFORUM foi presidida
pelo Prof. Engº Eduardo R. de Arantes e Oliveira, director do LNEC e que, em
anterior passagem pelo Governo, tinha sido o primeiro titular e grande dinamizador
da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Da Direcção faziam ainda parte a
CIMPOR, a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, o IPE-AdP e a
PROFABRIL.
Nesse período a Associação promoveu vários encontros em que personalidades
marcantes da vida económica portuguesa apresentaram e debateram com os
participantes o tema genérico “Engenharia Portuguesa. Que futuro?”. Deram o seu
contributo a esta iniciativa o Engº António Cardoso e Cunha, o Engº José Viana
Baptista, o então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engº Nuno Kruss
Abecassis, o Engº Luís Braga da Cruz (no Porto) e o Prof. Engº Emanuel Maranha das
Neves como Bastonário da Ordem dos Engenheiros.
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Desde início que tem sido preocupação da PROFORUM divulgar o seu projecto junto
das entidades oficiais, com vista a tornar conhecido o mérito da sua iniciativa e para
ela obter os apoios que se impõem. Nesse sentido o tema “Competitividade
Internacional da Engenharia Portuguesa” teve um primeiro debate em almoçocolóquio realizado nos fins de 1996, a que presidiu o Prof. Fernando Freire de Sousa,
então Secretário de Estado da Competitividade e Internacionalização, e no qual
também participou o Presidente da Direcção do ICEP.
3. No biénio 1997-98 a Direcção da PROFORUM foi presidida pelo Engº José Viana
Baptista, Presidente da EDIFER e tinha como outros membros a EFACEC, o IST,
tendo mantido o IPE-AdP e a PROFABRIL da anterior Direcção para continuidade do
seu programa.
Essa Direcção tomou como orientação geral para o seu mandato que a tónica do
objecto da Associação deverá ser colocada na internacionalização e, em consequência,
assumir-se que a actividade de “Engenharia” pode, e deve, ser entendida numa forma
abrangente, como um “cluster”, englobando todos os domínios das actividades
económicas conexas, designadamente estudos de viabilidade, projectos, execução de
obras e fornecimento de bens e serviços associados.
Houve grande actividade e discussão com o Governo sobre acções a tomar na
internacionalização da Engenharia Portuguesa tendo-se eleito Angola e Polónia como
dois mercados a atrair acções concertadas com o Governo.
Foram entretanto oradores convidados em almoços-debate, entre outros, o Ministro
das Obras Públicas, Engº João Cravinho, o Ministro da Economia Dr. Joaquim Pina
Moura, o Engº Fernando Faria de Oliveira do IPE, Eng. Sousa Gomes Presidente da
Cimpor, a Ministra do Ambiente Drª Elisa Ferreira e o Ministro das Obras Públicas
Dr. Jorge Coelho.
4. A Direcção para o biénio 1999-2000 foi presidida pelo Prof. Luís Valente de Oliveira e
continuou a sua acção relativa à Internacionalização da Engenharia Portuguesa em
que se tentou atrair a atenção para dois mercados a Polónia e a Irlanda.
Foi orador convidado em almoço-debate o Dr. Mário Cristina de Sousa, Ministro da
Economia.
5. A Direcção para o biénio 2001-2002 foi presidida pelo Eng. José Ângelo Ferreira
Correia da LUSITANIAGÁS teve como outros membros a F.C.T. da Universidade
Nova de Lisboa e a Unicer, os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, o Banco Espírito
Santo de Investimentos, a Profabril e a Efacec da anterior Direcção para a
continuidade do seu programa.
Por motivos profissionais o Eng. Ângelo Correia acabou por ser substituído em
princípios de 2002 pelo Prof. Leopoldo Guimarães da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa na Direcção.
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6. A Direcção para o biénio 2003-2004 foi presidida pelo Dr. Francisco Murteira Nabo,
da PT, e teve como outros membros a EDP, o LNEC, a PROFABRIL e a EFACEC que
transitaram da Direcção anterior para lhe dar continuidade.
7. A Direcção para o biénio 2005-2006 foi presidida pelo Eng. Francisco Sanchez da
EDP e teve como outros membros a PROFABRIL, a EFACEC, o LNEC, o Banco Efisa,
as Estradas de Portugal e a Portugal Telecom.
8. A Direcção para o biénio 2007-2008 foi presidida pelo Eng. José Penedos da REN, e
tem como outros membros a Profabril e o LNEC como Vice-Presidentes, o Millennium
BCP, a EDP, a EPAL, as Estradas de Portugal, o Banco Efisa e a Siemens.
9. A Direcção para o biénio 2009-2010 é presidida pela REN e tem como VicePresidentes a Profabril e o LNEC e outros Directores a AdP, o Banco Efisa, a EDP, as
Estradas de Portugal, a Martifer e a Siemens.
10. Para o biénio 2011-2012 a Direcção é presidida pela REN e tem como VicePresidentes a Profabril e o LNEC e os outros Directores são a AdP, a Visabeira , a
EDP, as Estradas de Portugal, a ISA e a Siemens.
11. Para o biénio 2013-2014 a Direcção é presidida pela EDP e tem como Vice-Presidente
a Profabril e os outros Directores são a REN, a Mota-Engil, a AdP, a ANA, as
Estradas de Portugal, a Siemens e a TAP.
12. Para o biénio 2015-2016 a Direcção é presidida pela PROFABRIL e tem como VicePresidente a EDP e os outros Directores são a REN, e Mota-Engil, a AdP, a ANA, as
Infraestruturas de Portugal, a Siemens e a TAP.
13. Têm-se realizado vários seminários sobre temas como Project Finance, a Consultoria e
a Concorrência das Universidades, casos de estudo de Espanha, Energias Renováveis,
BioEngenharia em colaboração com o MIT Portugal.
14. Em 2015 organizou um almoço-debate com o Ministro do Ambiente, Ordenamento do
Território e Energia Eng. Jorge Moreira da Silva
15. Para eficaz consecução destes propósitos a PROFORUM tem promovido no passado a
criação de condições catalisadoras de “joint ventures”, acordos complementares de
empresas e consórcios. Estas acções assumirão especial interesse nos casos de
projectos globais dos tipos concepção/construção/financiamento, com ou sem
exploração, chave-na-mão ou similares, e sempre que seja necessário o recurso a
valências técnicas, financeiras e organizativas diversificadas. Simultaneamente tem
procurado levar os seus Associados a tirarem partido das novas políticas do Governo
para apoio a estratégias de internacionalização.
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16. A PROFORUM é actualmente Partner Institute do World Economic Forum e Affiliate
Institute do MIT Portugal.
17. Anualmente desde 2003 a PROFORUM tem organizado o EOS (Executive Opinion
Survey) do World Economic e feita a apresentação dos resultados em seminários de
grande participação com presença de Membros do Governo.

Av. Almirante Gago Coutinho, 74 - 1700-031 Lisboa - Portugal
Telefone: (351) 21 8459470
Fax: (351) 218459479
email: proforum2000@gmail.com

