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Assunto: Campanha “E um mundo sem Engenharia? Já pensaste como seria?”.  
 
Exmo. Senhor Secretário, 
 
A Ordem dos Engenheiros, à semelhança dos anos anteriores, pretende desenvolver uma 

Campanha Nacional junto de Escolas do Ensino Básico e Secundário de todo o País, no sentido de 
suscitar o interesse e de estimular os jovens para a área das ciências e tecnologias, na qual a 
Engenharia se insere, criando neles a curiosidade para descobrirem um pouco mais sobre este 
mundo e, especialmente, sobre a Engenharia. 

 A Campanha intitulada “E um mundo sem Engenharia? Já pensaste como seria?” tem como 
objetivo contribuir com a prestação de informação à comunidade escolar sobre a relevância desta 
área do conhecimento para a vida de todos nós. 

Membros da OE estão a deslocar-se a várias escolas de todo o País e, em colaboração com as 
respetivas escolas e agrupamentos escolares, dão corpo a esta iniciativa, na certeza de que poderá 
esta atividade constituir uma mais-valia informativa e de estímulo ao conhecimento junto dos 
jovens estudantes, bem como um momento de valorização das escolas que entendam associar-se 
à Ordem dos Engenheiros na concretização deste seu objetivo. 

A Região Madeira da Ordem dos Engenheiros também aderiu a esta iniciativa pelo que vimos 
disponibilizarmo-nos para dinamizar a ação supracitada junto das escolas da Região, as quais 
poderão nos contatar através do correio eletrónico: madeira@madeira.ordemdosengenheiros.pt. 

Para mais informação sobre a Ação, apresentamos em anexo um breve resumo da mesma. 
Solicitamos a V. Ex.a a divulgação desta ação junto da Comunidade Escolar na expectativa de 

que possam acolher esta iniciativa da Ordem dos Engenheiros com entusiasmo e com a convicção 
de que poderá constituir um momento importante no despertar de vocações e no estímulo ao 
aprofundamento do conhecimento por parte dos jovens. 

Agradeço a atenção dispensada e apresento os meus melhores cumprimentos, 
  

O Presidente do Conselho Diretivo 
 
 

(Pedro Jardim Fernandes) 
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