NOTÍCIAS

Elvira Fortunato, Membro Conselheiro da OE, foi distinguida com o Prémio Pessoa 2020, sendo a sétima mulher a
receber tal distinção em 34 anos de história deste Prémio, criado em 1987. A OE congratula-se com a atribuição
do galardão, tanto mais que apresentou uma proposta
nesse sentido, remetida ao júri em novembro de 2020.
Carlos Mineiro Aires, Bastonário da OE, afirma ser “um
momento de grande alegria e prestígio para a Engenharia
portuguesa e um reconhecimento mais do que merecido,
que se junta a muitos outros prémios nacionais e internacionais que a Eng.ª Elvira Fortunato e outros engenheiros
portugueses têm vindo a receber. É a prova da capacidade de investigação científica, de inovação e de criação
da Engenharia nacional, que tão importante vai ser no
futuro do nosso País”.

ELVIRA FORTUNATO
VENCE PRÉMIO
PESSOA 2020 E
PRÉMIO MUNDIAL
DE ENGENHARIA

Mais recentemente, foi a vez de a World Federation of
Engineering Organizations (WFEO) atribuir o WFEO GREE
Award Women 2020 à Engenheira portuguesa. Entre um
largo número de candidaturas propostas por conceituadas
instituições mundiais que integram a WFEO, a candidatura apresentada pela OE foi a que reuniu maior consenso
entre o júri, composto por personalidades de relevo da
Engenharia mundial. Na candidatura submetida, a OE sublinhou o caráter revolucionário das soluções científicas
desenvolvidas por Elvira Fortunato e a sua equipa na área
dos materiais e da eletrónica transparente, com a produção dos primeiros transístores de filme fino de óxido,
utilizando materiais sustentáveis, totalmente processados
à temperatura ambiente. Carlos Mineiros Aires destaca “o
reconhecimento do percurso técnico e científico ímpar da
Eng.ª Elvira Fortunato, tornando-a numa inspiração para a
comunidade técnico-científica mundial, em especial para
as jovens e mulheres que ambicionam abraçar e progredir
na Engenharia e na Ciência, de um modo geral”.
O WFEO GREE Award Women tem como objetivo a promoção da diversidade, inclusão e igualdade de género na Engenharia, bem como o reconhecimento do trabalho e da
excelência profissional das engenheiras de todo o Mundo. |

BASTONÁRIO DISTINGUIDO
COM O PRÉMIO “DISTINGUISHED
FRIEND OF AFRICA”
Carlos Mineiro Aires foi distinguido com o Prémio “Distinguished Friend of Africa”, pelo seu contributo, dedicação e empenho ao serviço do ensino da Engenharia em África. O Prémio,
atribuído pela Federation of African Engineering Organisations, foi entregue durante a sessão digital “Award & Recognition Ceremony”, iniciativa inserida no programa de tomada de
posse da Presidente Carlien Bou-Chedid, a primeira mulher a
assumir o cargo de Presidente daquela Federação. |

ASSEMBLEIA
DE REPRESENTANTES
APROVA RELATÓRIO E CONTAS

No dia 23 de março, em reunião ordinária, por meios
telemáticos, os Membros da Assembleia de Representantes aprovaram o Relatório e Contas 2020 dos Órgãos Nacionais da OE, um documento proposto, nos
termos estatutários, pelo Conselho Diretivo Nacional
e que se encontra disponível para consulta no Portal
do Engenheiro. |

ABR .MAI . JU N

2 02 1

|

IN GE N IU M

1 3

